Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

K095388
Spisová značka: 8K/35/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášiková 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so
sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31 323 561,
rozhodol
Súd konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, IČO: 31 323 561, zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095389
Spisová značka: 8K/16/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Vercar, s.r.o., so sídlom Hrobákova 9, Bratislava, IČO:
36 694 690 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RETIA, a.s., so sídlom Cukrová 3, 811 08
Bratislava, IČO: 36 651 893, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02
Bratislava, značka správcu S1364, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 17/2019,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, 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 má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095390
Spisová značka: 8K/27/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Buchtáreň Bratislava s.r.o. so sídlom Jána Jonáša
11, 841 08 Bratislava IČO: 50 504 274, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi Mgr. Monika Martonová, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, číslo
správcu S 1325, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 35/2019, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, 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 má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, 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. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095391
Spisová značka: 8K/65/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Limbašské družstvo so sídlom Seberíniho 9, 821 03
Bratislava, IČO: 45 630 615 vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Limbašské družstvo so
sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Limbašské družstvo so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO:
45 630 615
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095392
Spisová značka: 8K/63/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Jozef Vavro, trvale bytom Hurbanovo nám. 95181/2,
972 01 Bojnice, nar. 02.02.1952 zastúpený Malata, Pružinský, Hegedus & Partners s.r.o so sídlom Twin City Tower,
Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LEFEROVIČ Slovensko
s.r.o., so sídlom Odborárska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 47 317 132
rozhodol
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Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi LEFEROVIČ Slovensko s.r.o., so sídlom Odborárska 23, 831 02
Bratislava, IČO: 47 317 132
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095393
Spisová značka: 37K/63/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533,
900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. Investiční, s.r.o.,
so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri
Bratislave, IČO: 35 845 619.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095394
Spisová značka: 37K/62/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FREY WILLE Bratislava, s.r.o., so sídlom Panská 14,
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811 01 Bratislava, IČO: 35 910 071, právne zast.: JUDr. Dana Jelinková Duzíková, advokátska so sídlom Čilistovská
12, 931 01 Šamorín, IČO: 31 816 207 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FREY WILLE Bratislava,
s.r.o., so sídlom Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 910 071, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FREY WILLE Bratislava, s.r.o., so sídlom Panská 14, 811 01
Bratislava, IČO: 35 910 071.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095395
Spisová značka: 6K/26/2009
Okresný súd Bratislava I, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HEILAND SLOWAKEI, s.r.o., so
sídlom Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava, IČO: 31 385 460 (ďalej len „Úpadca“), správcom ktorého je:
BANKRUPCTY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Nám. Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S1169, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu HEILAND SLOWAKEI, s.r.o., so sídlom Marcheggská cesta 63, 900 31
Stupava, IČO: 31 385 460, 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 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K095396
Spisová značka: 8K/34/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972,
bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Oľga Karásková, so sídlom
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1357, o oddlžení
rozhodol
Dlžníka Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava, občan SR, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095397
Spisová značka: 37K/64/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Finex BA, s.r.o., so sídlom Nová 68/7, 900 29 Nová
Dedinka, IČO: 47 121 611, právne zast.: ius aegis s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08
Bratislava, IČO: 36 857 203 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Finex BA, s.r.o., so sídlom Nová
68/7, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 47 121 611, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Finex BA, s.r.o., so sídlom Nová 68/7, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 47
121 611.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K095398
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r.
o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 správcom ktorého je: HMG RECOVERY, k.s. so
sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zn. správcu 1565, o návrhu obchodnej spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29.
augusta č 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 73.427,02 EUR.
II.
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 2.157.389,49 EUR.
III.
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 1.009,74 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095399
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSSEL EXPORT-IMPORT,
s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 správcom ktorého je: HMG RECOVERY, k.s.
so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zn. správcu 1565, o návrhu správcu na uloženie
povinnosti na poskytnutie súčinnosti,
rozhodol

Súd vyzýva dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092
580 (ďalej ako „Dlžník“), na poskytnutie súčinnosti HMG RECOVERY, k.s. so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 333 908, zn. správcu 1565, v rozsahu vyplývajúcom z priloženého návrhu, a to do 7 dní od
doručenia tejto výzvy (výzva sa v zmysle § 199 ods. 4 ZKR považuje za doručenú zverejnením v Obchodnom
vestníku).
II.
Súd poučuje: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580
(ďalej ako „Dlžník“), že v prípade neposkytnutia súčinnosti správcovi: HMG RECOVERY, k.s. so sídlom Červeňova
14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zn. správcu 1565, má súd v zmysle ust. § 74 ods. 4 a 5 ZKR možnosť
nariadiť jeho predvedenie na súd alebo možnosť uložiť mu pokutu až do výšky 165.000,-€.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 23.10.2019
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

6

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K095400
Spisová značka: 2K/64/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A-Z KOVO s.r.o., so sídlom
962 02 Vígľaš, Hájníková 288, IČO: 45 468 621, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 17935/S, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01
Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095401
Spisová značka: 2K/27/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slavomír Siska, nar. 18. 01.
1966, bytom A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01
Banská Bystrica
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095402
Spisová značka: 2K/88/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Imrich Szaniszlo, nar. 12. 01.
1948, bytom 974 01 Banská Bystrica, Trieda SNP 28, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Škrabáka, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Skuteckého 30
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095403
Spisová značka: 32OdK/368/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I rozhodol v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Blažej Baluch, narodený:
03.02.1969, bytom: Odorín 102, 053 22 Odorín, podnikajúci pod obchodným menom: Blažej Baluch, s miestom
podnikania: Odorín 102, 053 22 Odorín, IČO: 30 671 221, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2015,
či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol

I. Určuje, že na podanie doručené správcovi dňa 20.08.2019, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Emil
Krajčík, bytom: Dlhá 1424/47, 905 01 Senica vo výške 676,28 EUR sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 24.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K095404
Spisová značka: 26K/4/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: KARON spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Masarykova 2, 040 01 Košice
- Staré Mesto, IČO: 36 581 003 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 41 až 49 v celkovej výške 6.317,67
eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávok priamo týka, do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 24.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K095405
Spisová značka: 30K/21/2017
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: Monty Consulting s.r.o., so sídlom Jantárová 30,040 01 Košice, IČO: 44 833
083, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na
potvrdenia nadobudnutia pohľadávok uznesením zo dňa 05.09.2019 povolil vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
namiesto pôvodného veriteľa: : Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 do
pohľadávok vedených u správcu konkurznej podstaty pod č. 30 až 32 v celkovej výške 992,08 Eur.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2019
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K095406
Spisová značka: 27K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Style-Bau, s.r.o. v likvidácii, IČO: 44417322, so sídlom Nové
Zámky, Podzámska č. 32, zastúpeného likvidátorom: JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom Nové Zámky, Podzámska
č. 32, o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo
nemajetnosti, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e predbežnému správcovi: Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 62, lehotu na
podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 24.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K095407
Spisová značka: 27K/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Szederová, nar.
05.10.1982, bytom: Tvrdošovce, Novozámocká cesta č. 354/10, ktorého správcom je: JUDr. Zuzana Szabóová, so
sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27K/2/2017 - 73 zo dňa 13.04.2017 na majetok úpadcu
Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom: Tvrdošovce, Novozámocká cesta č. 354/10, z r u š u j e po splnení
konečného rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 24.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K095408
Spisová značka: 5K/21/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OCELSERVIS, spol.
s r.o. v konkurze, so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO:
34 115 391, správcom ktorého je JUDr. Ján
Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice o návrhu OBLIGO, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 95, 821 08
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 186 900 na vstup do konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup OBLIGO, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 51 186 900 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Exportno-importná banka
Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, so sídlom Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959 a to
v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 3 990 511,98 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K095409
Spisová značka: 5K/16/2019

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 začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: TATRAGRATE
s. r. o., so sídlom Širiava 460/25, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 399 841, o návrhu veriteľa SOCIETAS,
s.r.o., so sídlom Závodná 30, 811 06 Bratislava, IČO: 46 080 970, právne zast.: JUDr. Ľuboš Jurčo, advokát,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol

Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na pristúpenie do konkurzného konania doručeného súdu dňa 18.10.2019, a to tak, že predloží:
listiny, ktoré dokladajú pohľadávku označenú v návrhu na pristúpenie do konkurzného konania v
zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“) a to v dvoch rovnopisoch
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K095410
Spisová značka: 5K/14/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2,
811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, právne zast.: Advokátska kancelária Rieglová & Kadáková s.r.o., so sídlom
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 330 091 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, takto
rozhodol
I.
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník.
II.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K095411
Spisová značka: 5K/14/2019
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., so sídlom Mostová 2,
811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, právne zast.: Advokátska kancelária Rieglová & Kadáková s.r.o., so sídlom
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 330 091 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: ROYAL MEDIA SK, s.r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 231, IČO: 48 005 126, Vám
o z n a m u j e,
že pojednávanie určené na deň 05.11.2019 o 09.00 hod. na Okresnom súde v Prešove, v miestnosti č. dv.: 306 je
zrušené
z dôvodu:
že dlžník súhlasil s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu na jeho majetok bez pojednávania.

Okresný súd Prešov dňa 24.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K095412
Spisová značka: 40K/8/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti REWAST s.r.o. so
sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45 718 474 v mene ktorého koná likvidátor JUDr. Ivana Magdolenová
Joríková, Gorkého 1, 811 01 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť REWAST s.r.o. so sídlom A. Hlinku 51/8,
958 04 Partizánske, IČO 45 718 474, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom, ako aj z majetku,
ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K095413
Spisová značka: 23K/25/2014

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

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Špánik, nar. 30.7.1982,
Argentínska 1421, 925 52 Šoporňa, správcom majetku ktorého je: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie:
Kukučínova 11, Piešťany uznesením č.k.: 23K/25/2014 - 262 zo dňa 10.09.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 23.09.2019, povolil vstup nového veriteľa: Róbert Bahník, nar. 06.02.1979, bytom Kukučínova č. 250/3,
915 01 Nové Mesto nad Váhom do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná úverová banka,
a.s., so sídlom Mlynské Nivy č. 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 v rozsahu pohľadávok vo výške 31.129,16 Eur,
vedené v zozname pohľadávok pod p.č. 1.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.

V Trnave, dňa 24.10.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K095414
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO:
44 454 040, Mierová 1, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.
24758/T, správcom ktorého je KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie: Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, o
návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávky, uznesením č.k.: 25K/18/2016 - 447, zo dňa 26.09.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30
807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35
776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 39.622,34 Eur, vedené v zozname
pohľadávok pod č. S34-S49 a S80.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K095415
Spisová značka: 25K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o., IČO: 31
619 321, Pekárska 11, 917 01 Trnava, správcom majetku ktorého je Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.
s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 426 226, o potvrdenie prevodu
pohľadávky, uznesením č. k.: 25K/40/2015 - 480 zo dňa 26.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
03.10.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 206.295,44 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 97/1-159/63.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K095416
Spisová značka: 25K/18/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo
PRIETRŽ, Prietrž č. 176, 906 11 Prietrž, IČO: 00 590 053, správcom majetku ktorého je JUDr. Marieta Katona, so
sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 41 396 197, o potvrdenie prevodu
pohľadávky, uznesením č.k.: 25K/18/2015 - 374 zo dňa 26.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
03.10.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 95.794,11 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 24-55.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K095417
Spisová značka: 25K/14/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EMKATEX, s.r.o., IČO:
45 417 652, Coburgova 84/5372, 917 02 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávky, uznesením
č. k.: 25K/14/2014 - 158 zo dňa 26.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019, potvrdil prevod
pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu
pohľadávok vo výške 58.172,90 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K095418
Spisová značka: 3K/4/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KOMBI STAV, s.r.o., so sídlom Lipová 2146/56, 036 08
Martin, IČO: 44 397 810 uznesením 3K/4/2019-70 zo dňa 23.9. 2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok
majetku dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K095419
Spisová značka: 3K/15/2006
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AG -STROJ, s.r.o., so sídlom
Palučanská 371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 368 695 uznesením 3K/15/2006-260 zo dňa 30.9. 2019 povolil
vstup nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v rozsahu postúpených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok v celkovej výške 7.572,79 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6.1, č. 6.2,
č.6.3, č.6.4, č.6.5, č.6.6, č. 6.7.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K095420
Spisová značka: 3K/20/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: epilla, s. r. o., so sídlom Medňanského 17, 036 08
Martin - Priekopa, IČO: 36 428 914 uznesením 3K/20/2014-386 zo dňa 13.9. 2019 potvrdil prevod pohľadávky
veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 vo výške
1.481,78 eur, ktorá sú vedená v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 9/01 na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K095421
Spisová značka: 3K/19/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HSV Oravská priehrada spol. s r.o., so
sídlom Ústie 52, 028 01 Trstená, IČO: 31 583 369 uznesením 3K/19/2009-245 zo dňa 12.9. 2019 zrušil konkurz pre
nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K095422
Spisová značka: 9OdK/273/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marcel Šamaj, nar. 11.12.1983, trvale
bytom Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica, do 21.07.2012 podnikajúci pod obchodným menom Marcel Šamaj, s
miestom podnikania Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica, IČO: 46 209 964, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš,
MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IČO: 42 067 286, v časti o návrhu správcu na
rozhodnutie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Peter Pečala, bytom Zákysučie 687, 023 02 Zákysučie, zo dňa 16.09.2019, doručené správcovi
dňa 24.09.2019, ktorým si prihlásil svoju pohľadávku, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Gajdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rášu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/384/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/384/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 37OdK/384/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Dagmar Gajdyová, nar. 29.10.1984
trvale bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava v úradných hodinách počas
pracovných dní od 09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom
čísle +421(0)910829363 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K095424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Gajdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rášu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/384/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/384/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Dagmar Gajdyová, nar. 29.10.1984, Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/384/2019 zo dňa 27.08.2019 uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Dagmar Gajdyová, born 29th October 1984, domiciled Jána Rašu
1202, 900 86 Budmerice (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 37OdK/384/2019 dated 27th August 2019, published in the
Commercial bulletin No. 188/2019 from 30th September 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s
assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 01st October 2019. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovenská
republika, k číslu konania 37OdK/384/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic and in one original to the
District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the No.
37OdK/384/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied
and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
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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Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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 registration will be ignored.
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 Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K095425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Gajdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rášu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/384/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/384/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
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

18

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

37OdK/384/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Dagmar Gajdyová, nar. 29.10.1984,
trvale bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať
kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200
0000 0027 5403 5356 pod VS 3738419.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K095426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Homza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 6, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/95/2019 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca dlžníka, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka sa po splnení rozvrhu výťažku končí.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K095427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majtan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 12571 / 50C, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/439/2019 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/439/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu: Ján Majtan, nar. 06.09.1973, Tomášikova 12571/50C, 831 02
Bratislava, spis. zn. 8 OdK/439/2019 podľa § 85 odst. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu: Stromová 13 , 831 01 Bratislava, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9.00 hod. do 12. 00 hod. a od 12. 00 hod do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú mailom na adrese: klimentova@centrum.cz , alebo termín
je možno si dohodnúť na tel. č. 0903 796 152
JUDr. Vlasta Klimentová, 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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K095428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majtan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 12571 / 50C, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/439/2019 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/439/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Ján Majtan, nar. 06.09.1973, Tomášikova 12571/50C, 831 02
Bratislava, spis. zn. 8 OdK/439/2019 oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet vedený v VUB, a.s.
IBAN: SK 78 0200 000 001 0334 3022, SWIFT: SUBASKBX

JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K095429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majtan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 12571 / 50C, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/439/2019 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/439/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 JUDr. Vlasta Klimentová správca dlžníka: Ján
Majtan, nar. 06.09.1973, Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava, spis. zn. 8 OdK/439/2019
(ďalej len
"dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 8 OdK/439/2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 18.10.2019 Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Vlasta
Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Spisová značka súdneho spisu: 8 OdK/439/2019 Sídlo správcu: Príslušný konkurzný súd: Okresný súd
Bratislava I. 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
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
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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pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ján Majtan, nar. 06.09.1973, Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava, spis. zn. 8
OdK/439/2019
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
Distrcit court Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 8 OdK/439/2019
bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 18. oktober 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: JUDr. Vlasta Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava or in electonic form
to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments
must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal
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reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). A party to the insolvency
proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may
be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the
proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received
later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the
objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case,
the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which
the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and
the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that
does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not
handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to the creditors who
have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K095430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/12, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca oznamuje, že zverejnenie pod č. k. K087278 zo dňa 01.10.2019 OV čiastka 189/2019 (oznámenie o
výsledku dobrovoľnej dražby - byt Trnava) sa týka iného konkurzu a nesúvisí s týmto konkurzom, kde k
zverejneniu v tomto konkurze došlo omylom.
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V Bratislave dňa 28.10.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K095431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2018 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca úpadcu: Retail Value Stores, a. s., so sídlom: Panónska cesta
16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok jej bola
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: LAMA SK s.r.o., so sídlom: Tomášikova 30, Bratislava, IČO: 36 651 311,
pričom celková výška pohľadávky spolu s príslušenstvom je 2 009,22 EUR, ktorú správca zapísal do zoznamu
pohľadávok.

K095432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - GAZON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Borša 71 / 0, 925 23 Hrubá Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 805 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/57/2018 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/57/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
04/2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.11.2018, sp. zn. 37K/57/2018, bol na spoločnosť AGRO GAZON, s.r.o. so sídlom Hrubá Borša 71, 925 23 Hrubá Borša, IČO: 35 805 421 (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený
konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo nám. 14,
811 02 Bratislava. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 30.11.2018 v Obchodnom vestníku SR číslo 231/2018.
Podľa § 92 ods. 1. písm. d) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu, správca vyhlasuje 2. kolo dražby časti majetku zapísaného v súpise oddelenej
podstaty Úpadcu za týchto podmienok:
1. Navrhovateľ dražby a dražobník:
Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod číslom S1364 ako správca konkurznej podstaty úpadcu: AGRO-GAZON, s.r.o. so sídlom
Hrubá Borša 71, 925 23 Hrubá Borša, IČO: 35 805 421.
2. Miesto otvorenia dražby:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská
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Obchodné centrum CUBICON
Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Dátum otvorenia dražby:

04.12.2019

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Opakovanie dražby:

prvá opakovaná dražba

3. Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Nový Tekov, zapísané na liste vlastníctva číslo 1521
vedenom Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov:

Pozemky
Parcelné číslo
4046/2
4046/3
4046/4
4046/5

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Výmera /m2/
692
102
240
1392

Podiel
1/1
1/1
1/1
1/1

Register
C
C
C
C

Stavby
Súpisné číslo
133
701
-

Popis stavby
Sociálna budova
Elektrická centrála
Žumpa

Na parcele
4046/2
4046/3
4046/4

Podiel
1/1
1/1
1/1

4. Opis a stav predmetu dražby:
Jedná sa o stavby situované v poľnohospodárskom areáli v katastrálnom území Nový Tekov, v obci Nový Tekov,
v okrese Levice spolu so zastavanými a priľahlými pozemkami. Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. Nie
sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

1. Sociálna budova súpisné číslo 133 na parcele číslo 4046/2
Stavba je celkovo 4-podlažná - obsahuje čiastočný suterén, prízemie a 2 poschodia. Z hľadiska dispozičného
členenia stavba obsahuje v suteréne sklad, kotolňa, chodba, sklady, schodisko na prízemie, na prízemí vstupná
hala, vrátnica, miestnosti, sociálne zariadenia, jedáleň, kuchyňa, sklady, chodby, schodisko na poschodie, na 1.
poschodí sa nachádzajú kancelárie, sociálne zariadenia, chodba, hala, schodisko na poschodie, na 2. poschodí
sa nachádzajú kancelárie, sociálne zariadenia, chodba, hala, sklad. Objekt je osadený v rovinatom teréne.
Založenie objektu je na základových pásoch pod nosnými stĺpmi. Vertikálny nosný systém je vytvorený ako
železobetónový skelet s výplňovým murivom. Horizontálne nosné konštrukcie sú vytvorené ako prefabrikované
železobetónové stropy. Objekt je zastrešený plochou strechou v rôznych výškových úrovniach. Krytina na streche
je z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú
vytvorené z hladkých vápenných omietok. Podlahy v suteréne sú vytvorené z cementového poteru, podlahy na
prízemí, 1. a 2. poschodí sú prevažne z PVC, v sociálnych zariadeniach je keramická dlažba. Steny sú opatrené
hladkou vápennou omietkou, v sociálnych zariadeniach, v kuchyni a v skladoch kuchyne sú keramické obklady
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stien. Schodisko je železobetónové doskové s nástupnicami a podstupnicami z umelého kameňa. V sociálnych
zariadeniach sú / boli štandardné zariaďovacie predmety - umývadlá, záchodové misy, pisoáre, sprchovacie kúty.
Vstupné dvere do objektu sú oceľové presklené, ostatné dvere sú drevené plné / presklené. Okná sú pôvodné
drevené zdvojené, pár okien na prízemí je vymenená za plastové s tepelnoizolačným dvojsklom. Vykurovanie
objektu je / bolo ústredné, kotol ÚK je v kotolni v suteréne - v súčasnosti je demontovaný. Príprava TÚV je
centrálna - zásobníkový ohrievač vody v suteréne, no v súčasnosti je demontovaný. Objekt je / bol napojený na
verejný vodovod, kanalizáciu do žumpy, je napojený na rozvod elektriny (svetelnej a motorickej), zemný plyn, na
streche je osadený bleskozvod. Objekt je užívaný od roku 1986. Budova je dlhšiu dobu neužívaná a je značne
poškodená vandalizmom.

2. Elektrická centrála súpisné číslo 701 na parcele číslo 4046/3
Stavba je celkovo 1-podlažná - obsahuje prízemie. Z hľadiska dispozičného členenia stavba obsahuje na prízemí
elektrickú centrálu a sklad. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej). Objekt je
užívaný od roku 1986. Budova je dlhšiu dobu neužívaná a je lokálne poškodená vandalizmom a klimatickými
vplyvmi.

3. Žumpa bez súpisného čísla na parcele číslo 4046/4

Jedná sa o betónovú monolitický žumpu.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby (tak ako sú uvedené na príslušnom liste vlastníctva):

a. Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 609/340/1/11/BH zo dňa právoplatnosti
5.1.2011, vykonateľným dňa 5.1.2011 pre Daňový úrad Senec.
b. Z-1053/2015 zo dňa 16.02.2015 - Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení záložného práva č.
9101503/180650/2016/LVI zo dňa 23.1.2015, vykonateľné dňa 29.1.2015, právoplatné dňa 13.2.2015
v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.
c. Z-1814/2016 zo dňa 29.03.2016 - Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení záložného práva č.
102468501/2016 zo dňa 01.02.2016 vykonateľné dňa 08.02.2016, právoplatné dňa 23.02.2016 v zmysle
ustanovenia § 81 ods. 1. Zákona číslo 563/2009 Z. z.

Cena zistená znalcom:

5. Najnižšie podanie:

71.964,18 €

61.169,55 €

Minimálne prihodenie:

1.000,00 €

Dražobná zábezpeka:

18.000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom,
vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.
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Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Deň vydania: 31.10.2019

SK34 0200 0000 0041 3550 0051
Účet vedený vo VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 042019

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:

Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská
Obchodné centrum Cubicon
Staré Grunty 24, Bratislava
k rukám dražobníka v deň konania dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál alebo
overená fotokópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka, notárska úschova
v prospech dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby bezhotovostným prevodom na bankový
účet zložiteľa, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby. Zložiteľ je povinný písomne
oznámiť dražobníkovi číslo účtu, na ktoré mu má byť zábezpeka vrátená.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to
v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, číslo účtu: SK34 0200 0000 0041 3550 0051, vedený
vo VÚB, a.s., BIC: SUBASKBX. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:

Obhliadka 1: 31.10.2019 o 16.50 hod.
Obhliadka 2: 08.11.2019 o 16.50 hod.

Organizačné opatrenia: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore, na základe požiadavky zaslanej
na emailovú adresu maruniak@maruniak.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá správca Úpadcu. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Andrea Rozvadská, Staré Grunty 24,
Bratislava.
6. Poučenie
Účastník dražby je povinný preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby (výpisom
z obchodného registra), dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla,
prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj
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doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je
osobou vylúčenou z dražby.
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa vyššie uvedeného odseku, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 Eur.

K095433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO - GAZON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Borša 71 / 0, 925 23 Hrubá Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 805 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/57/2018 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/57/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe 05/2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.11.2018, sp. zn. 37K/57/2018, bol na spoločnosť AGRO GAZON, s.r.o. so sídlom Hrubá Borša 71, 925 23 Hrubá Borša, IČO: 35 805 421 (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený
konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo nám. 14,
811 02 Bratislava. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 30.11.2018 v Obchodnom vestníku SR číslo 231/2018.
Podľa § 92 ods. 1. písm. d) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu, správca vyhlasuje 2. kolo dražby časti majetku zapísaného v súpise oddelenej
podstaty Úpadcu za týchto podmienok:
1. Navrhovateľ dražby a dražobník:
Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod číslom S1364 ako správca konkurznej podstaty úpadcu: AGRO-GAZON, s.r.o. so sídlom
Hrubá Borša 71, 925 23 Hrubá Borša, IČO: 35 805 421.

2. Miesto otvorenia dražby:

Notársky úrad - JUDr. Andrea Rozvadská
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Obchodné centrum CUBICON
Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
Dátum otvorenia dražby:

04.12.2019

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Opakovanie dražby:

prvá opakovaná dražba

3. Predmet dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Levice, obec Nový Tekov, zapísané na liste vlastníctva číslo 1521
vedenom Okresným úradom Levice pre katastrálne územie Nový Tekov:
Pozemky
Parcelné číslo
4040/1
4040/2
4040/3
4040/4
4040/5
4040/6
4040/7
4040/8
4040/9
4040/10
4040/11
4040/12
4040/13
4040/14
4040/15
Parcelné číslo
4040/16
4040/17
4040/18
4041
4042
4044
4045
4034/1
4034/2
4034/3
4034/4
4034/5
4034/6
4034/7
4034/8
4034/9
4034/10
4034/11
4016/24

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Výmera /m2/
40941
377
981
151
409
211
1203
1765
1356
179
147
1180
398
1133
199
Výmera /m2/
67
63
287
517
259
826
32
42319
1580
285
279
625
560
47
130
1734
761
124
28

Podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Register
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Register
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Stavby
Súpisné číslo

Popis stavby

Na parcele

Podiel
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682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
697
698
Súpisné číslo
700
671
673
674
675
-
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VYBEH PRI TELATNIKU
MASTAL
SUSIAREN
SYPKA
SKLAD
MASTAL
KRAVIN
MASTAL
PRIPRAVNY SKLAD
HOSP. STAVB. KOCIAREN
UPRAVNA OBILIA
HOSP. STAV. PROFYLAK.
TELATNIK
TELATNIK
TELATNIK
VAHA
ZUMPA
MASTAL
UBYTOVNA
Popis stavby
SOCIALNA BUDOVA
RAMPA
SENNIK
SILAZNA JAMA
SILAZNA JAMA
SENNIK
PRIPRAVNA KRMIV
SKLAD CHEMIK KADAVER
ZUMPA
POLNE HNOJISKO
SILAZNA JAMA
ZUMPA
STUDNA

Deň vydania: 31.10.2019
4040/2
4040/3
4040/4
4040/5
4040/6
4040/7
4040/8
4040/9
4040/10
4040/11
4040/12
4040/13
4040/14
4040/15
4040/16
4040/17
4040/18
4041
4042
Na parcele
4044
4045
4034/2
4034/3
4034/4
4034/5
4034/6
4034/7
4034/8
4034/9
4034/10
4034/11
4016/24

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4. Opis a stav predmetu dražby:
Jedná sa o stavby situované v poľnohospodárskom areáli v katastrálnom území Nový Tekov, v obci Nový Tekov,
v okrese Levice spolu so zastavanými a priľahlými pozemkami. Všetky objekty sú osadené v rovinatom teréne,
dlhšiu dobu neužívané, poškodené vandalizmom a klimatickými vplyvmi. Predmet dražby sa draží tak ako stojí
a leží. Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
1. Výbeh pri teľatníku bez súpisného čísla na parcele číslo 4040/2
Jedná sa o spevnenú plochu na príslušnom pozemku.
2. Maštaľ súpisné číslo 681 na parcele číslo 4040/3
Stavba je celkovo 2-podlažná - obsahuje prízemie a nevyužívané podkrovie. Objekt je zastrešený sedlovou
strechou. Krytina na streche je z pálenej škridly. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt nie
je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej a motorickej), vodovod, kanalizáciu. Objekt je
užívaný od roku 1990.
3. Sušiareň súpisné číslo 682 na parcele číslo 4040/4
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krytina na streche je z vlnitých
azbestových tabúľ. Objekt nie je napojený na inžinierske siete. Objekt je užívaný od roku 1974.
4. Sýpka súpisné číslo 683 na parcele číslo 4040/5
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Stavba je celkovo 4-podlažná - obsahuje prízemie a 3 poschodia. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krytina
na streche je z pozinkovaného vlnitého plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy na
prízemí sú z cementového poteru, podlahy na ostatných podlažiach sú z drevených dosiek. Schodisko je drevené
schodnicové. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej). Objekt je užívaný od
roku 1968.
5. Sklad súpisné číslo 684 na parcele číslo 4040/6
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krytina na streche je z vlnitých
azbestových tabúľ. Objekt nie je vykurovaný. Objekt nie je napojený na inžinierske siete. Objekt je užívaný od
roku 1968.
6. Maštaľ súpisné číslo 685 na parcele číslo 4040/7
Stavba je celkovo 2-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s valbami. Krytina na streche je z
azbestových šablón. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod,
kanalizáciu. Objekt je užívaný od roku 1990.
7. Kravín súpisné číslo 686 na parcele číslo 4040/8
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou so stredovým vrcholovým svetlíkom; nad
časťami stavby je pultová strecha. Krytina na sedlovej streche je z vlnitého pozinkovaného plechu, na pultových
strechách sú asfaltové natavovacie pásy. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny
(svetelnej), vodovod, kanalizáciu. Objekt je užívaný od roku 1960.
8. Maštaľ súpisné číslo 687 na parcele číslo 4040/9
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou, kde nosná konštrukcia je vytvorená z
priečnych priehradových oceľových väzníkov z trubiek. Krytina na streche je z azbestových vlnových tabúľ. Objekt
nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod, kanalizáciu. Objekt je užívaný od
roku 1990.
9. Prípravný sklad súpisné číslo 688 na parcele číslo 4040/10
Stavba je celkovo 2-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s valbami. Krytina na streche je z
azbestových šablón. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na elektrinu (svetelnú). Objekt má osadený
bleskozvod. Objekt je užívaný od roku 1971.
10. Hospodárska stavba kočiareň súpisné číslo 689 na parcele číslo 4040/11
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený vysokou sedlovou strechou. Krytina na streche je z
asfaltových šindľov. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na elektrinu (svetelnú). Objekt je užívaný od
roku 1936.
11. Úpravňa obilia súpisné číslo 690 na parcele číslo 4040/12
Objekt bol užívaný od roku 1976. V súčasnosti stavba fyzicky neexistuje, zachovala sa len spevnená plocha monolitický betón a pravdepodobne aj základy pod bývalými vertikálnymi nosnými prvkami senníka.
12. Hospodárska stavba profylaxia súpisné číslo 691 na parcele číslo 4040/13
Stavba je celkovo 1-podlažná. Z hľadiska dispozičného členenia stavba obsahuje maštaľ, chodby a iné miestnosti.
Objekt je zastrešený sedlovou strechou; nad časťami stavby (nad chodbami) je plochá strecha. Krytina na
sedlovej streche je z vlnitých azbestových tabúľ, na plochých strechách sú asfaltové natavovacie pásy. Objekt nie
je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod a kanalizáciu. Objekt je užívaný od
roku 1969.
13. Teľatník súpisné číslo 692 na parcele číslo 4040/14
Stavba je celkovo 1-podlažná. Vertikálny nosný systém teľatníku bol drevený - v súčasnosti je nosná konštrukcia
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zrútená, vertikálny nosný systém prednej časti stavby je murovaný. Horizontálne nosné konštrukcie existujúcej
časti stavby sú železobetónové. Časť objektu je zastrešená plochou strechou. Krytina na streche je z asfaltových
natavovacích pásov. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod,
kanalizáciu. Objekt je užívaný od roku 1961.
14. Teľatník súpisné číslo 693 na parcele číslo 4040/15
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je nad časťou zastrešený sedlovou strechou (v prednej časti), v časti
teľatníku je plochá strecha. Krytina na sedlovej streche je z azbestových vlnitých tabúľ, na plochej streche sú
asfaltové natavovacie pásy. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod,
kanalizáciu. Objekt je užívaný od roku 1961.
15. Teľatník súpisné číslo 694 na parcele číslo 4040/16
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krytina na streche je z azbestových
šindľov. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod, kanalizáciu. Objekt
je užívaný od roku 1961. Budova je dlhšiu dobu neužívaná a je značne poškodená vandalizmom a klimatickými
vplyvmi.
16. Váha bez súpisného čísla na parcele 4040/17
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený plochou strechou. Krytina na streche je z asfaltových
natavovacích pásov. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej a motorickej).
Objekt je užívaný od roku 1990.
17. Žumpa bez súpisného čísla na parcele 4040/18
Jedná sa o monolitickú žumpu na príslušnej parcele.
18. Maštaľ súpisné číslo 697 na parcele číslo 4041
Stavba je celkovo 2-podlažná. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krytina na streche je z azbestových
šablón. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej), vodovod, kanalizáciu. Objekt
je užívaný od roku 1990.
19. Ubytovňa súpisné číslo 698 na parcele číslo 4042
Stavba je celkovo 2-podlažná. Z hľadiska dispozičného členenia stavba obsahuje na prízemí izby, predsiene,
sociálne zariadenia, sklady. V podkroví sa nachádza povala. Objekt je napojený na rozvod elektriny, vodovod,
kanalizáciu. Objekt je užívaný od roku 1934.
20. Sociálna budova súpisné číslo 700 na parcele číslo 4044
Stavba je celkovo 2-podlažná. Z hľadiska dispozičného členenia stavba obsahuje na prízemí izby, predsiene,
sociálne zariadenia a sklady. V podkroví sa nachádza povala. Objekt je napojený na rozvod elektriny, vodovod,
kanalizáciu. Objekt je užívaný od roku 1934.
21. Rampa bez súpisného čísla na parcele 4045
Stavba v teréne nie je identifikovateľná a fyzicky zrejme neexistuje.
22. Senník súpisné číslo 671 na parcele 4034/2
Stavba v teréne nie je identifikovateľná a fyzicky zrejme neexistuje.
23. Silážna jama bez súpisného čísla na parcele 4034/3
Stavba v teréne nie je identifikovateľná a fyzicky zrejme neexistuje.
24. Silážna jama bez súpisného čísla na parcele 4034/4
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Stavba v teréne nie je identifikovateľná a fyzicky zrejme neexistuje.
25. Senník súpisné číslo 673 na parcele 4034/5
Stavba bola celkovo 1-podlažná Objekt bol užívaný od roku 1965. V súčasnosti stavba fyzicky neexistuje,
zachovala sa len spevnená plocha - monolitický betón a pravdepodobne základy pod bývalými vertikálnymi
nosnými prvkami senníka.
26. Prípravňa krmív súpisné číslo 674 na parcele 4034/6
Stavba bola celkovo 1-podlažná. Objekt bol užívaný od roku 1990. V súčasnosti stavba fyzicky neexistuje,
zachovala sa len spevnená plocha - monolitický betón a pravdepodobne základy pod bývalými vertikálnymi
nosnými prvkami stavby.
27. Sklad chemikálií kadáver súpisné číslo 675 na parcele 4034/7
Stavba je celkovo 1-podlažná. Objekt je zastrešený plochou strechou. Krytina na streche je z asfaltových
natavovacích pásov. Objekt nie je vykurovaný. Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej a motorickej).
Objekt je užívaný od roku 1990.
28. Žumpa pri poľnom hnojisku bez súpisného čísla na parcele 4034/8
Betónová monolitická žumpa.
29. Poľné hnojisko bez súpisného čísla na parcele 4034/9
Plocha s povrchom z monolitického betónu.
30. Silážna jama bez súpisného čísla na parcele 4034/10
Stavba v teréne nie je identifikovateľná a fyzicky zrejme neexistuje.
31. Žumpa na parcele 4034/11
Betónová monolitická žumpa.
32. Studňa na parcele 4016/24
Stavba je celkovo 1-podlažná. Z hľadiska dispozičného členenia stavba obsahuje priestory studne a technológie.
Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Krytina na streche je z pozinkovaného plechu. Objekt nie je vykurovaný.
Objekt je napojený na rozvod elektriny (svetelnej a motorickej).

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby (tak ako sú uvedené na príslušnom liste vlastníctva):
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 609/340/1/11/BH zo dňa právoplatnosti
5.1.2011, vykonateľným dňa 5.1.2011 pre Daňový úrad Senec.
a. Z-1053/2015 zo dňa 16.02.2015 - Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení záložného práva č.
9101503/180650/2016/LVI zo dňa 23.1.2015, vykonateľné dňa 29.1.2015, právoplatné dňa 13.2.2015
v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.
b. Z-1814/2016 zo dňa 29.03.2016 - Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení záložného práva č.
102468501/2016 zo dňa 01.02.2016 vykonateľné dňa 08.02.2016, právoplatné dňa 23.02.2016 v zmysle
ustanovenia § 81 ods. 1. Zákona číslo 563/2009 Z. z.

Cena zistená znalcom:

479.671,20 €

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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407.720,52 €

Minimálne prihodenie:

1.000,00 €

Dražobná zábezpeka:

49.000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom,
vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

SK34 0200 0000 0041 3550 0051
Účet vedený vo VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 052019

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:

Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská
Obchodné centrum Cubicon
Staré Grunty 24, Bratislava
k rukám dražobníka v deň konania dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál alebo
overená fotokópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka, notárska úschova
v prospech dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby bezhotovostným prevodom na bankový
účet zložiteľa, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby. Zložiteľ je povinný písomne
oznámiť dražobníkovi číslo účtu, na ktoré mu má byť zábezpeka vrátená.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to
v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, číslo účtu: SK34 0200 0000 0041 3550 0051, vedený
vo VÚB, a.s., BIC: SUBASKBX. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.
Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:

Obhliadka 1: 31.10.2019 o 17.00 hod.
Obhliadka 2: 08.11.2019 o 17.00 hod.

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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Organizačné opatrenia: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore, na základe požiadavky zaslanej
na emailovú adresu maruniak@maruniak.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
lehote. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá správca Úpadcu. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Andrea Rozvadská, Staré Grunty 24,
Bratislava.

6. Poučenie
Účastník dražby je povinný preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby (výpisom
z obchodného registra), dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla,
prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj
doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je
osobou vylúčenou z dražby.
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa vyššie uvedeného odseku, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 Eur.

K095434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Zámečníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 793/74, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/266/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/266/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Monika Zámečníková, Záhradná 793/74, 900 61 Gajary, narodený: 22.09.1981, č. k.
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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8OdK/266/2019 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
28.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K095435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Maceková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163/24, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1958
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/297/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/297/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Bratislave, dňa 28.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejičková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1956
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/167/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

MS Alpex k.s., správca S 1859, so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, správca úpadcu Alica
Ondrejičková, nar. 30.06.1956, trvale bytom Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
(ďalej len „úpadca), ako správca úpadcu v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na
Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/167/2019, že
dňa 28.10.2019, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávok veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom 1 boulevard Haussmann, 750 09 Paríž, Francúzsko,
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, ktorý si v konkurznom konaní prihlásil pohľadávky
v celkovej výške 1 045,05 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 28.10.2019
MS
Správca S1859

Alpex,

k.s.

K095437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebesta Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 13, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/447/2019 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/447/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné
vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K095438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žáček Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1862 / 56, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/287/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/287/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690, správca dlžníka: Daniel Žáček, nar.
04.02.1973, Hviezdoslavova 1862/56, 901 01 Malacky, 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 28.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Bratislave, 28.10.2019

JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka Kutlíková, 831 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/247/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K095440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilo Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 5001 / 1, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/246/2019 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/246/2019
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
Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Ladislav Pilo, Čiližská 1, 821 07 Bratislava, narodený: 27.05.1970 (ďalej aj ako
len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „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.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 148/2018 zo dňa
02.08.2018; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tranovského 2180/18, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1980
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/208/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Anna Bučková,
nar. 08.06.1980, trvale bytom Tranovského 2180/18, 841 02 Bratislava, týmto oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 18.09.2019 doručená do kancelárie správcu
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom: Einsteinova 25,
851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, s por. č. 8-9, v celkovej výške 4 807,56 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

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

K095442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/31/2017 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/31/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 167l ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
Veriteľ : Slovenská konsolidačná, a.s.
Suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok : 16,59 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok (doručenie prihlášky) : 28.10.2019
Dňa 28.10.2019
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K095443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mgr. Igor Šmatlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachová 12E, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/412/2018 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/412/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Mgr. Igor Šmatlák, nar. 02.03.1961, Hrachova 12E, 821 05
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/412/2018 týmto vyhlasuje:
III. kolo ponukového konania
podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Ponukové konanie sa uskutoční za
nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota – vyrovnací podiel zapísaný pod por. č. 1
Číslo súpisovej Typ súpisnej Typ súpisnej
Súpisová
položky
položky
položky
Popis inej majetkovej hodnoty
hodnota
majetku
majetku
majetku
majetku
Pohľadávka vzniknutá titulom práva na vyplatenie
Iná majetková Vyrovnací
vyrovnacieho podielu v obchodnej spoločnosti C+K
1
100,00 €
hodnota
podiel
Consulting, spol. s r.o., Rybničná 40, Bratislava 831
07, IČO: 36 795 216.

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

1/1

2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať telefonicky: +421 904 557 344.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
rúk správcovi v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu inej majetkovej ponuky, výšku ponúkanej odplaty za predaj inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
7. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na konkurzný účet dlžníka –SK52 1100 0000 0029 1888
1664 vedený v Tatra banke, a.s.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s prevodom inej majetkovej hodnoty znáša záujemca.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do 5. pracovných dní od otvorenia obálok.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
o prevode, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného
účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech
konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K095444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pilárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. tankistov 226, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/338/2018 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/338/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Pilárik, nar.: 23.03.1966, Čsl. tankistov 226, 841
06 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/338/2018 týmto
vyhlasuje:
III. kolo ponukového konania
podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Ponukové konanie sa uskutoční za
nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota – cenný papier a vyrovnací
podiel zapísaný pod por. č. 1 a por. č. 2
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisnej
položky
majetku

Počet
Druh a forma
kusov,
Menovitá
cennného
mena
na hodnota
papiera
ktorú znie

1/1

Druh:
Akcia
kmeňová,
500
Cenný papier
Forma:
na EUR
meno

Emitent

Verejný
register

Medical & Oil
Trading
a.
Centrálny
s.,
ks,
depozitár
1.000 EUR Koceľova 17
cenných
Bratislava
papierov SR
821 08, IČO:
47 243 791

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
Popis inej majetkovej hodnoty
majetku
majetku

2

Iná majetková Vyrovnací
hodnota
podiel

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota majetku podiel dlžníka

500.000
Eur
(účtovná hodnota),
1/1
0,- EUR (reálna
hodnota)

Súpisová
hodnota
majetku

Pohľadávka vzniknutá titulom práva na vyplatenie
vyrovnacieho podielu
v obchodnej spoločnosti
100,00 €
SUNSHINE VACATION spol. s r.o. v likvidácii, Višňová
12, Bratislava 831 01, IČO: 31 350 909

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

1/1
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2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať telefonicky: +421 904 557 344.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
rúk správcovi v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu inej majetkovej ponuky, výšku ponúkanej odplaty za predaj inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
7. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na konkurzný účet dlžníka – SK38 1100 0000 0026 1054
6755 vedený v Tatra banke, a.s.
8. Záujemca môže prejaviť záujem aj len o jednu inú majetkovú hodnotu.
9. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
10. Všetky náklady spojené s prevodom inej majetkovej hodnoty znáša záujemca.
11. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
12. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
13. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5. pracovných dní od otvorenia obálok.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
o prevode, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného
účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech
konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Ing. Tomáš Antonič, správca

K095445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/35/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Eva Vodová, Wislonova 4, 811 07 Bratislava, správca dlžníka Peter Baláž, nar. 08.09.1967, trvale bytom:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača, v konkurze 37OdK/35/2019, vyhlasuje týmto v zmysle
ust. § 167n a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“)
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
A/ Spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach:
LV č.1304, k.ú. Hubina, obec Hubina, okres Piešťany, spoluvlastnícky podiel 1680/813960 na pozemkoch: parcela
registra „C“ parc. č. 1575/1, o výmere 647 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 1577, o výmere 228165,
druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 1578, o výmere 802 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 2411/2,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o výmere 598 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 2411/3, o výmere 15149 m2, druh
pozemku: ovocný sad, parc. č. 2411/4, o výmere 2675 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 2411/5,
o výmere, 3678 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, parc. č. 2414, o výmere 346088 m2, druh pozemku:
lesný pozemok, parc. č. 2415, o výmere 2417 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 2416/1, o výmere
280517 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 2416/2, o výmere 155 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
parc. č. 2416/3, o výmere 856 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc. č. 2417, o výmere 129 m2, druh
pozemku: lesný pozemok, parcela registra „E“ parc.č. 1505/9, o výmere 1518 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
parc.č. 1574, o výmere 6898 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, parc.č. 1579, o výmere 6952 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast, parc.č. 1580, o výmere 8096 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, parc.č. 1581,
o výmere 138539 m2, druh pozemku: lesný pozemok, parc.č. 1585/1, o výmere 7272 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, parc.č. 1590/2, o výmere 11268 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, parc.č. 1804/2, o výmere
327 m2, druh pozemku: orná pôda, parc.č. 2131/2, o výmere 1140 m2, druh pozemku: orná pôda, parc.č. 2411/2,
o výmere 822109 m2, druh pozemku: lesný pozemok, súpisová hodnota (podielu dlžníka 3892 m2): 389,00 Eur,
zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty dňa 25.08.2019
LV č. 1091, k.ú. Hubina, obec Hubina, okres Piešťany, spoluvlastnícke podiely 2/6 a 1/12 na pozemku: parcela
registra „E“ parc.č. 1176/2, o výmere 1190 m2, druh pozemku: orná pôda, súpisová hodnota (podielu dlžníka 496
m2): 80,00 Eur, zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty dňa 25.08.2019
LV č. 1760, k.ú. Moravany nad Váhom, obec Moravany nad Váhom, okres Piešťany, spoluvlastnícke podiely 4/12
a 2/24 na pozemku: parcela registra „E“ parc.č. 1638/9, o výmere 5407 m2, druh pozemku: orná pôda, súpisová
hodnota (podielu dlžníka 2253 m2): 360,00 Eur, zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty dňa 25.08.2019
B/ Iná majetková hodnota
Obchodný podiel v spoločnosti PETBA s.r.o. v konkurze, so sídlom V.B.Nedožerského 111/51, 972 12 Nedožery –
Brezany, IČO: 36 669 075, zapísaná v OR OS BA I, Odd: Sro, Vl.č. 17013/R, súpisová hodnota 6.638,78 Eur,
zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty dňa 25.08.2019
Podmienky verejného ponukového konania
1. Predmet speňažovania: A/ Spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach - pozemkoch špecifikované vyššie
v bode A/ spolu v súpisovej hodnote 829,00 Eur. Spoluvlastnícke podiely sa predávajú ako celok, B/ Iná
majetková hodnota - obchodný podiel špecifikovaný vyššie v bode B/ v súpisovej hodnote 6.638,78 Eur.
2. Záujemcovia o kúpu môžu zasielať záväzné ponuky na adresu správcu: JUDr. Eva Vodová, Wilsonova 4, 811
07 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „37OdK/35/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Obsah ponuky: Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny,
označenie záujemcu o kúpu (u PO obchodné meno, sídlo, IČO, u FO meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, rodné číslo), kontakt na záujemcu (tel. číslo, e-mailová adresa) a bankový účet záujemcu, na ktorý má
byť vrátená záloha, v prípade neúspechu v ponukovom konaní. Ponuka záujemcu musí byť datovaná,
vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. Prílohou ponuky musí byť
doklad potvrdzujúci zaplatenie zálohy.
4. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty.
6. Záloha: Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej ponuky zložiť na bankový účet správcu vedený
v Prima banka a.s., číslo bankového účtu: IBAN: SK33 3100 0000 0040 0067 9904 zálohu v celej výške ním
ponúknutej kúpnej ceny, pričom ako variabilný symbol uvedie č. 37352019 a do správy pre prijímateľa svoje
meno.
7. Na ponuky doručené po lehote určenej v ods. 4 týchto Podmienok a/alebo na ponuky, ktoré nemajú náležitosti
podľa týchto podmienok a/alebo na ponuky, kde nebola zaplatená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, správca
nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok so záväznými ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v kancelárii správcu deň
nasledujúci po skončení lehoty na predkladanie záväzných určenej v ods. 4 týchto Podmienok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Správca ako víťaznú ponuku vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou kúpnou cenou. V prípade
zhodnosti ponúk viacerých záujemcov o víťazovi rozhodne žreb správcu.
10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, zároveň ho v oznámení vyzve na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 10 dní od obdržania oznámenia. Neúspešným záujemcom bude vrátená nimi uhradená
záloha bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec v danom katastrálnom území) nezrealizuje svoje
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní,
t.j. cenu vo výške kúpnej ceny navrhnutej úspešným záujemcom, pričom túto cenu musí uhradiť na účet správcu
do 8 dní od vyhodnotenia ponúk so záväznými ponukami.
12. V prípade, že úspešný záujemca – víťaz ponukového konania odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu správca má
voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške ponúknutej kúpnej ceny. Zmluvnú pokutu je možné započítať s
prijatou zálohou podľa ods.6 týchto Podmienok.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád predmetu speňažovania voči správcovi a/alebo dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia vád predmetu speňažovania nie je dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy.
14. Náklady speňaženia (správne poplatky a iné), ako aj náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia
znáša v plnom rozsahu úspešný záujemca - kupujúci.
15. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť záväzné ponuky najmä, avšak nielen, z dôvodu neprimerane nízkej
kúpnej ceny, prípadne zrušiť ponukové konanie.
16. Podaním záväznej ponuky záujemca súhlasí s týmito podmienkami verejného ponukového konania a tieto sa
preňho stávajú záväznými.
JUDr. Eva Vodová, správca

K095446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/403/2018_S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/403/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Ing. Ivan Németh, nar. 14.06.1958, bytom Lipová 61, 900 42 Dunajská Lužná, postupom podľa
§167k ods. 6 ZKR zapísal do súpisu majetku nasledovné nehnuteľnosti:
por.č. 1

Popis
Parcelné číslo
184/63
184/52

Druh pozemku/stavba
zast.plochy a nádvoria
záhrada
rodinný dom súp.č. 1687 na parc.č. 184/63
Zapísané na liste vlastníctva č. 1238, Okres: Senec, Obec: Dunajská Lužná, katastrálne územie: Jánošíková v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov Németh Ivan r. Németh, Ing. a Jana Némethová r. Nagyová
Súpisová hodnota majetku:

Výmera v m2

111
496

188 000,00 €

Poznámka:
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Na liste vlastníctva č. 1238 Okres: Senec, Obec: Dunajská Lužná, katastrálne územie: Jánošíková viazne
ťarcha, záložné právo v prvom poradí v prospech DPS financial consulting, s.r.o., Trnava, IČO: 46 713 930 na
zabezpečenie úveru č. ZN 88153-137322/4900/2009. Záložný veriteľ si ku dňu zapísania nehnuteľností do súpisu
majetku dlžníka neprihlásil svoju pohľadávku do konkurzu.
Mgr. Peter Zvara, správca

K095447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1034/7, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/282/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/282/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
konajúci za dlžníka Radoslav Polák, nar. 29.06.1982, trvale bytom Ševčenkova 1034/7, 8510 05 Bratislava
(ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, zapísal dňa 28.10.2019 do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky veriteľa:
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 1.362,21 Eur. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 2.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K095448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Majer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 927 01, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Ivan Majer, nar. 28.01.1989, bytom 927 01 Šaľa, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr.
Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca
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K095449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.E.N., s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 224 537
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu B.E.N., s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO: 36 224 537, so
sídlom Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že dňa
01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je
Halenárska 18, 917 01 Trnava.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K095450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Lipovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/301/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/301/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka:
Radovan Lipovský, nar. 19. 09. 1977, trvale bytom: Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 01 Trnava, mu boli po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené Prihlášky pohľadávok veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713, Karadžičova 2, 821 02 Bratislava, ktorými si
veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávky v celkových sumách 2 287,07 € a 258,17 €, ktoré boli zapísané do
zoznamu pohľadávok pod č. 38 a 39.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K095451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Czafiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúta 444, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/278/2019 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/278/2019 zo dňa 15.8.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Monika Czafiková, nar. 10.1.1979, bytom 925 09 Košúty č. 444. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2019 dňa 22.8.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Monika Czafiková, nar. 10.1.1979, bytom 925 09 Košúty č. 444, sa
končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K095452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 188/19, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/280/2019 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/280/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/280/2019 zo dňa 15.8.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Pavel Oláh, nar. 22.12.1958, bytom 930 39 Zlaté Klasy, Vodárenská 188/19. Okresný súd
Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2019 dňa 22.8.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Pavel Oláh, nar. 22.12.1958, bytom 930 39 Zlaté Klasy, Vodárenská
188/19, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K095453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Polakovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľovnícka 5356/40, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/209/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.07.2019 č. k.: 36OdK/209/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 137/2019 zo dňa 18.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michal
Polakovič, narodený 20.06.1986, trvale bytom Poľovnícka 5356/40, 919 34 Biely Kostol (ďalej v texte len ako
„Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Čestného vyhlásenia Dlžníka zo
dňa 23.09.2019, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname majetku priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Michal Polakovič, narodený 20.06.1986, trvale
bytom Poľovnícka 5356/40, 919 34 Biely Kostol , sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz z r u š u j e .
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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K095454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Martin Sedlák – WOOLERS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 61, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 087 808
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2009 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2009
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu Ing. Martin Sedlák – WOOLERS, 919 28 Bučany 61, IČO: 40 087 808, podľa
ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii veriteľom úpadcu oznamujem, že
bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a súčasne oznamujem aj zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

Do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v úradných hodinách správcovskej
kancelárie, po predošlom objednaní sa najmenej jeden pracovný deň vopred na e-mailovej adrese
sopko.peter@gmail.com.

JUDr. Peter Sopko, správca

K095455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bopko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 1445 / 37, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/269/2019 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/269/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Miroslav Bopko, Švermova 1445/37, Galanta
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(ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí nakoľko konkurzná
podstata (§ 167h ZKR) nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Dunajskej Strede 28.10.2019
JUDr. Peter Kubik, správca

K095456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peak Audio, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 146 822
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Uznesenie zástupcu
všeobecnej podstaty

veriteľov

o schválení

návrhu

konečného

rozvrhu

výťažku

zo

speňaženia

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu Peak Audio, s.r.o. v konkurze, so sídlom V.P.Tótha 30, 905
01 Senica, IČO: 34 146 822 (ďalej len „úpadca“), správca - B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom Radlinského 50,
921 01 Piešťany, v súlade s ust. § 101 ZKR zaslal dňa 14.10.2019 zástupcovi veriteľov - Slovenská republika,
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, zast.: obchodnou spoločnosťou
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „zástupca veriteľov“),
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty zo dňa 14.10.2019, sp. zn. 23K/1/2013
S1220 (o.s.z. V/SVP) (ďalej len „návrh konečného rozvrhu“).
Dňa 25.10.2019 bolo správcovi doručené schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov zo dňa 22.10.2019, ktorým zástupca veriteľov schválil návrh konečného
rozvrhu v znení, ako bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 201/2019 zo dňa 17.10.2019.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K095457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tančinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/58/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/58/2018
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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Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
konkurz sp.zn. 28OdK/58/2018 – dlžník - Zdenka Tančinová
JUDr. Marieta Katona, správca dlžníka Zdenka Tančinová, nar. 18.7.1941, bytom Bratislavská 57, 908 48
Kopčany, ustanovená uznesením Okresným súdom Trnava zo dňa 13.4.2018, č. k. 28OdK/58/2018, zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 78/2018 dňa 23.4.2018.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.4.2018, č. k. 28OdK/58/2018 v právnej veci dlžníka o vyhlásenie
konkurzu bolo začaté konkurzné konanie (zverejnené v OV č. 78/2018 dňa 23.4.2018). Uznesením Okresného
súdu Trnava zo dňa 13.4.2018, č. k. 28OdK/58/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, za správcu
konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Marietu Katonu, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01
Dunajská Streda.
V konkurze boli prihlásené a následne zistené pohľadávky nasledovných nezabezpečených veriteľov:
1. Prima banka Slovensko, a.s.

77.805,87 Eur

2. WM Consulting Communications
166b ods a) zákona č. 7/2005 ZKR /

45.358,87 Eur / po úprave na základe §

Celková suma prihlásených pohľadávok:

123.164,74 Eur.

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Podľa § 167u 1 ZKR, po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bez zbytočné odkladu pripraví rozvrh výťažku (ďalej len „ rozvrh výťažku“).
Správca v súlade s § 167u ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate. Zároveň zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 168/2019
dňa 2.9.2019 pod č. K076724)
ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Speňaženie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku
Do rozvrhu výťažku bolo zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku dlžníka celkovo vo
výške 2.470,- Eur. Ide o nasledovné súpisové zložky majetku:
Výťažok zo speňaženia predstavuje:
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1661

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 12/576

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 2012

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 2/24

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 2070

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 2070

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 2070

spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 2073

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/4

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1758

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 6/576

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR
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spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Kopčany

kat.územie: Kopčany Štát: SR

LV č.: 1576

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 360/130740

V ponukovom konaní bola dosiahnutá cena vyššie uvedených nehnuteľností v sume 1970,- eur za ktorú boli
nehnuteľnosti predané.
Typ súpisovej zložky majetku: preddavok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s
vedením konania v sume 500,- eur
II. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 1110, 27 Eur. Ide
o nasledovné položky:
a.
b.
c.
d.
e.

paušálna odmena správcu 500,- eur
paušálna náhrada za vedenie kancelárie za obdobie 4/2018 do 4/2019 v sume 300,- eur
odmena správcu z výťažku 275,80 eur
náklady na overenie podpisu 10,83 eur
súdny poplatok zo speňaženej sumy 23,64 eur.

III. Rozvrh výťažku
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 1.359,73 Eur (2470,- Eur
- 1110,27 Eur).
V rámci rozvrhu preto sumu 1.359,73 € ako rozdiel celkových príjmov v konkurze a úhrnu pohľadávok proti
všeobecnej podstate navrhujem rozdeliť nasledovne:
Názov veriteľa
WM Consulting Communications, s.r.o.
Prima banka Slovensko, a.s.
Spolu

Zistená suma
45.358,87 €
77.805,87 €
123.164,74 €

% podiel
36,83%
63,17 %
100,00%

Uspokojenie veriteľa v €
500,76 €
858,97 €
1.359,73 €

V Dun.Strede, 28.10.2019
JUDr. Marieta Katona, správkyňa dlžníka
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K095458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 475, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/239/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Marianna
Dobrovodská, nar. 30.07.1984, Ružindol č. 475, 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/239/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 24.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281

Prihlásená suma:

359,83 EUR

V Trnave, dňa 28.10.2019
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K095459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 382/38, 930 02 Orechová Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/276/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Denisa
Szalayová, nar. 24.08.1979, Nový rad 382/38, 930 02 Orechová Potôň, občan SR, týmto oznamuje všetkým
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účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/276/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 24.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

Prihlásená suma: 4.917,63 EUR
V Trnave, dňa 28.10.2019

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

K095460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hynek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 3552 / 1, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/298/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/298/2019
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 : Mgr. Michal Hynek, narodený
04.01.1988, trvale bytom Krížna 3552/1, 921 01 Piešťany, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr.
Michal Hynek, IČO: 44 141 301, 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 28.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 28.10.2019

Prvý správcovský dom, k.s., správca

K095461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Végh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 282, 930 33 Horný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/28/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/28/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Ján Végh, nar. 27.02.1967, bytom: Hlavná 282, 930 33 Horný Bar,
podnikajúci pod obchodným menom.: Ján Végh- Dunaj Snack, IČO: 41 395 948, (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle ust. § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“)
vylučuje majetok zo súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. 127/2019 zo
dňa 03.07.2019 podľa nasledovného:
súpisová zložka č. 1:
1/ stavba- rodinný dom, súp. č. 380, druh stavby: dom, spoluvlastnícky podiel 3/4, stavba postavená na parc. č.:
92/1 s výmerou 439 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 57, vydaný Okresným
úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor, katastrálne územie: Heďbeneéte, okres: Dunajská Streda, obec:
Kútniky;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 40.000 ,- Eur
Deň zapísania do súpisu: 28.06.2019
Dôvod výmazu: PhDr. Evou Bugárovou, trvale bytom: Heďbeneéte 380, 929 01 Kútniky uplatnila námietku v
zmysle ustanievenia § 167j ods. 2 ZoKR s odôvodnením, že uvedený majetok nie je vo vlastníctve Dlžníka z
dôvodu, že spoluvlastnícky podiel Dlžníka na uvedenom majetku PhDr. Eva Bugárová nadobudla na základe
kúpnej zmluvy a stala sa tak jediným vlastníkom uvedeného majetku.
Žiaden z veriteľov prihlásených pohľadávok v konkurze na majetok Dlžníka netrval na zapísaní majetku do súpisu,
a preto správca majetok vylučuje zo súpisu v zymsle ustanovenia § 167j ZoKR.
súpisová zložka č. 2:
pozemok, parc. č. 92/1, parcela registra „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 439 m²,
spoluvlastnícky podiel 3/4, zapísaný na LV č. 57, vydaný Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálny odbor,
katastrálne územie: Heďbeneéte, okres: Dunajská Streda, obec: Kútniky;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 10.000 ,- Eur
Deň zapísania do súpisu: 28.06.2019
Dôvod výmazu: PhDr. Evou Bugárovou, trvale bytom: Heďbeneéte 380, 929 01 Kútniky uplatnila námietku v
zmysle ustanievenia § 167j ods. 2 ZoKR s odôvodnením, že uvedený majetok nie je vo vlastníctve Dlžníka z
dôvodu, že spoluvlastnícky podiel Dlžníka na uvedenom majetku PhDr. Eva Bugárová nadobudla na základe
kúpnej zmluvy a stala sa tak jediným vlastníkom uvedeného majetku.
Žiaden z veriteľov prihlásených pohľadávok v konkurze na majetok Dlžníka netrval na zapísaní majetku do súpisu,
a preto správca majetok vylučuje zo súpisu v zymsle ustanovenia § 167j ZoKR.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
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K095462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Šišolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.2.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/280/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/280/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Patrik Šišolák, nar. 16.2.1992, bytom 905 01 Senica, Hurbanova 1379/38,
podnikajúca pod menom Patrik Šišolák, miestom podnikania 905 01 Senica, Hurbanova 1379/38, IČO: 46 511
687, týmto v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
208/2019 zo dňa 28.10.2019 pod položkou č. 1 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to hnuteľnej veci
spísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 208/2019 zo dňa
28.10.2019 pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

Hyundai

typový rad:
farba:

Accent
žltá metalíza zlatá

rok výroby:

2003

VIN:

KMHCG51VP3U191545

EČV:

SE 607 BT

stav: obvyklý veku a bežnému opotrebeniu, poškodený lak
súpisová hodnota: 900,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 100 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Šišolák – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz ŠIŠOLÁK – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K095463
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o zmene sídla kancelárie
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Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S
1887, správca úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., so sídlom J. Zigmundíka 1489, 922 03
Vrbové, Slovenská republika, IČO: 36 269 727 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 6, 927
01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@triple.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 28.10.2019
Mgr. Marcela Turasová, správca

K095464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poliaková Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 1367/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/586/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/586/2019
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 Irena Poliaková, nar. 01.10.1963, Odborárska ulica 1367/1, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, občan SR, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/586/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Irena Poliaková, nar. 01.10.1963, Odborárska ulica
1367/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, občan SR , vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.:
40OdK/586/2018, zrušuje .
V Považskej Bystrici, dňa 28. októbra 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K095465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665 / 32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/551/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/551/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/551/2019
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 skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Jozef LACKO, nar. 15.03.1955, trvale bytom Pekárska 665/32, 972 51 Handlová, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/551/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Jozef LACKO, nar. 15.03.1955, trvale bytom
Pekárska 665/32, 972 51 Handlová, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/551/2019, zrušuje.
v Považskej Bystrici dňa 28. októbra 2019
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K095466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovičová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1038 / 38, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/587/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/587/2019
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 skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Renáta Matejkovičová, nar. 16.12.1979, trvale bytom Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice, občan SR pod
sp. zn.: 38OdK/587/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Renáta Matejkovičová, nar. 16.12.1979, trvale
bytom Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/587/2019, zrušuje.
v Považskej Bystrici dňa 28. októbra 2019
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K095467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pobedim 306, 916 23 Pobedim
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2019
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 konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Toráč, nar. 15.06.1990, bytom 916 23
Pobedim 306, sp. zn. 40OdK/473/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že
konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. 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.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K095468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luis Lenhart
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 638, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: BLADE BARBER, s.r.o. so sídlom Kukučínová 953/4, Bojnice, 97201,
IČO: 50281330, súpisová hodnota: 100.-eur

K095469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Danišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 945/20A, Partizánske 95801
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/581/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/581/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Martina Danišová nar. 20.6.1976, bytom Februárová 945/20A, 95801 Partizánske
, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/581/2018 zo dňa 3.1.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 7/2019 zo dňa 10.1.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Martina Danišová nar. 20.6.1976, bytom
Februárová 945/20A, 95801 Partizánske uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/581/2018
zrušuje.

K095470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Wattová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 216/13, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/601/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/601/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 28.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K095471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hradský Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 278, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/634/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/634/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Andrej Hradský, nar.
28.06.1985, trvale bytom 907 01 Stará Myjava 278, podnikajúci pod obchodným menom Andrej Hradský,
s miestom podnikania 907 01 Stará Myjava 278, IČO: 44 631 740 (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/634/2019, v nadväznosti na ust. §
167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom
znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s
nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu
na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 28.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K095472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Green Moon s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 152 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Green Moon s.r.o. v likvidácií, so sídlom Továrenská 4274/65, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831, pod sp. zn.: 38K/18/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných
nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať
do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K095473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Green Moon s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 152 831
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
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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(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Green Moon s.r.o.
v likvidácií, so sídlom Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831, pod sp. zn.:
38K/18/2019 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38K/18/2019 zo
dňa 21. októbra 2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 208/2019 zo dňa 28.10.2019, vyhlásený konkurz a
bola som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Green
Moon s.r.o. v likvidácií, so sídlom Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831, pod sp.
zn.: 38K/18/2019, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38K/18/2019 on the 21 October
2019 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 208/2019 dated 28 October 2019 proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
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monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 28.10.2019/ In Považská Bystrica, on 28.10.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K095474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klouda Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1867 / 8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/473/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/473/2019
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 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,
konkurz na majetok dlžníka Marcel Klouda, nar. 5.2.1972, Moyzesova 1867/8, Púchov 020 01, vedený na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.38OdK/473/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marcel Klouda, nar. 5.2.1972, Moyzesova 1867/8,
Púchov 020 01, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/473/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 28.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca
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K095475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marhounová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenica 357 -, 018 17 Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/531/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/531/2019
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 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,
konkurz na majetok dlžníka Renáta Marhounová, nar.27.3.1982, Jasenica 357, 018 17, vedený na Okresnom
súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/531/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Renáta Marhounová, nar.27.3.1982, Jasenica 357,
018 17, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/531/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 28.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K095476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 95/11, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.6.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/677/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/677/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom
dlžníka Jozef Sivák, nar. 3.6.1980, trvale bytom 29.augusta 95/11, Handlová 97251, že bankový účet, na ktorý
môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur, je vedený v Unicredit
banka konto, IBAN SK14 1111 0000 001151382004 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
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K095477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 95/11, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.6.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/677/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/677/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Jozef Sivák, nar. 3.6.1980, trvale bytom 29. augusta 95/11, Handlová 97251,na ktorý
bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/677/2019zo dňa 24.9.2019,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0907893990.

K095478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Činčala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1844/77, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/82/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/82/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 02.10.2019 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Ľudovít Činčala , nar. 16.12.1976, trvale
bytom Legionárska 1844/77 , 911 01 Trenčín , Slovenská republika , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.
zn. 40OdK/82/2019, doručené Späťvzatie prihlášky pohľadávky veriteľa Martin Kotras , Záblatská 302/83 ,
911 06 Trenčín v celkovej sume 52.872,16 a celkovej sume 289.034,- € .

V Trenčíne , dňa 28.10.2019
JUDr. Danica Birošová, správca

K095479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Činčala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1844/77, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/82/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/82/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 14.10.2019 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Ľudovít Činčala , nar. 16.12.1976, trvale
bytom Legionárska 1844/77 , 911 01 Trenčín , Slovenská republika , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.
zn. 40OdK/82/2019, doručené Späťvzatie prihlášky pohľadávky veriteľa Tatra banka , a.s. , Hodžovo
námestie 3 , 811 06 Bratislava v celkovej sume 26.696,96 € .

V Trenčíne , dňa 28.10.2019
JUDr. Danica Birošová, správca

K095480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 62, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/388/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/388/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana Lacková, rod. Bieliková, nar. 10.3.1979, trvale bytom 91633 Podolie
62 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jana Lacková, rod. Bieliková, nar.
10.3.1979, trvale bytom 91633 Podolie 62 č.k. 38OdK/388/2018 zo dňa 11.10.2018 zrušuje.

K095481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polónyi Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2462 / 28, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1976
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/442/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/442/2019
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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náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Martin Polónyi, nar.: 27.02.1976, bytom: Mateja Bela 2462/28, 911 01 Trenčín (ďalej
len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K095482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019, týmto oznamuje, že 1. kolo
ponukového konania, ktorého predmet bol nasledovný:
Popis: Hyundai i 30, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AB hatchback 5 dver., VIN:
TMAD351UAGJ305373, rok výroby: 2015
bolo úspešné.
V Trenčíne dňa 28.10.2019
JUDr. Martina Poláčková, správca

K095483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové
konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
3. kolo
Predmet ponukového konania: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: BMW 320, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AA sedan, VIN: WBAAL71020KE43516,
dočasne vyradené z cestnej premávky, rok výroby: 1999

Stav: dočasne vyradené z cestnej premávky do 04.12.2019, bez platnej STK
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 203a ods. 2 ZKR).
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, a výškou ponúkanej
kúpnej sumy na e – mail: polackova@tvoj-pravnik.sk v lehote podľa tohto oznámenia.
2. 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.
3. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) na e – mail správcu potvrdenie o úhrade zálohy
na celú ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet
správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu: a) meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a b) typ (výrobnú značku) motorového vozidla za účelom
správnej špecifikácie ponuky. V prípade, ak ponuka bude nejasná alebo nezrozumiteľná, správca je
oprávnený takúto ponuku vylúčiť z ponukového konania.
Číslo bankového účtu pre účely zaplatenia zálohy na kúpnu cenu:
IBAN SK6583300000002200472247.
Ďalšie podmienky ponukového konania:
Úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie
kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.).
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízke ponuky.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
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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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. Ak sa vec podliehajúca konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o túto vec 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.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K095484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovičová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Palkoviča 141/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/200/2017 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/200/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisových hodnôt majetku dlžníka
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 28.10.2019 bola podľa znaleckého posudku číslo 11/2019 znaleckej
organizácie AUDING, s.r.o., Prievidza zistená hodnota majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Vlasta Matejovičová, nar. 20.11.1962, bytom J. Palkoviča 141/2, 971 01
Prievidza takto:

P.č. Opis súpisovej zložky

Typ
zložky

1.

Parcela registra C číslo 2610/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 145 m2, k. ú. Prievidza, obec
Prievidza, okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – ½ (výmera na podiel 72,50 m2)

2.

Parcela registra C číslo 2610/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, k. ú. Prievidza, obec
Prievidza, okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – ½ (výmera na podiel 58 m2)

3.

Stavba – rodinný dom súpisné číslo 518 postavený na parcele reg. C číslo 2610/2, k. ú. Prievidza, obec
Prievidza, okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – 1/2

4.

Parcela registra C číslo 2611/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, k. ú. Prievidza, obec Prievidza,
okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – ½ (výmera na podiel 8 m2)

Súpisová
hodnota

pozemok 3.275,55 Eur

pozemok 2.620,44 Eur

stavba

5.

6.

7.

pozemok
Parcela registra C číslo 2611/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 305 m2, k. ú. Prievidza, obec
Prievidza, okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – ½ (výmera na podiel 152,50
m 2)
pozemok
Parcela registra C číslo 2611/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, k. ú. Prievidza, obec
Prievidza, okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – ½ (výmera na podiel 60 m2)
pozemok
Stavba – garáž a servis súpisné číslo 1256 postavený na parcele reg. C číslo 2611/3, k. ú. Prievidza, obec
Prievidza, okres Prievidza, SR, LV číslo 6848, spoluvlastnícky podiel dlžníka – 1/2
stavba

52.374,95 Eur

361,44 Eur

6.889,95 Eur

2.710,80 Eur

23.033,73 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i odsek 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 odsek 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie ďalšieho majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

Trenčianske Teplice dňa 28.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca

K095485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Števanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/649/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/649/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/649/2019 zo dňa 4.9.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Juraj Števanka nar. 25.8.1969 trvale bytom Horné Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou.
Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica,
značka správcu S258. Toto uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 175/2019 dňa 11.9.2019.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.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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variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 406492019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá
a to najmenej 350 EUR a najviac 10 000 EUR.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K095486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MVS Slovakia, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinova 1263/49, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 656 810
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu MVS Slovakia, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Gagarinova 1263/49, 018
41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 656 810, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.12.2019 o
11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín.
Program schôdze bude nasledovný:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 zákona č.7/2005 Z. z.
5. Záver
Prezentácia sa začne o 10:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby kópiu
výpisu z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Trenčíne, dňa 28.10.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca úpadcu MVS Slovakia, s. r. o. v likvidácii

K095487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujčeková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/51/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/51/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I. HNUTEĽNÁ VEC
Por. Popis veci
Stav opotrebovanosti
Súpisová
Deň
č.
hodnota v EUR zapísania
1.
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové vozidlo 1 000 EUR
09.08.2017
motorové
vozidlo,
FORD nepojazdné a je potrebné vykonať opravu.
FOCUS
VIN:
nezistené,
farba:
nezistené,
rok
výroby:
nezistené

Dôvod
zapísania
vlastníctvo
úpadcu

Poznámka

Dôvod
zapísania

Poznámka

II. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Por. Popis veci
č.
2.

Súpisová
hodnota
EUR
IINÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – Obchodný podiel vo výške 50% v spoločnosti 500 EUR
L&D TRADING, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 836/8, Prievidza 971 01, IČO: 47
896 426 zapísaná v OR OS TN, oddiel: Sro, Vložka č.: 30835/R

Deň
v zapísania

09.08.2017 vlastníctvo
úpadcu

Súpis vyhotovený ku dňu 09.08.2017

Mgr. Martin Berec - správca

K095488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tománek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica 278, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/403/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/403/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Marián Tománek, nar. 12.05.1967, bytom Milochov 278, 017 06 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú za cenu , a to:
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
3387/512, reg. „E“

Výmera
7753

Druh
Orná pôda

2.

143

Orná pôda

13387/514, reg. „E“

Štát, obec, k.ú.
SR,
Dolná Mariková, Dolná Mariková
SR,
Dolná Mariková, Dolná Mariková

Č. LV
3510

Spoluvl. pod.
1/7

Hodnota
2 216,00 €

3511

1/7

41,00 €

Ohliadka nehnuteľností je možná v obci Dolná Mariková po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr.
Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/403/2019- 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 ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Marián Tománek – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania 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 zložená́ 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.
JUDr. Martina Válková, správca
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K095489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Surman Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloša Uhra 611 / 27, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1994
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/585/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/585/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marcel Surman Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Miloša Uhra 611/27, 916 21 Čachtice IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 14.05.1994 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/585/2019 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/585/2019
Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marcel Surman, nar. 14.05.1994, trvale bytom Miloša Uhra 611/27, 916 21
Čachtice (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty dlžníka. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a
nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
185/2019 dňa 25.09.2019. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným
odhadom správcu konkurznej podstaty úpadcu. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Hnuteľný majetok:
motorové vozidlo továrenskej značky: ŠKODA FELICA COMBI EFF 654/-/-, VIN: TMBEFF654X0154975,
ev. č.: NM502BB
rok výroby: 1999
miesto umiestnenia: Čachtice
stav opotrebovanosti: použité, nepojazdné
suma: 250,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 250,00 EUR
Hnuteľný majetok:
motorové vozidlo továrenskej značky: ŠKODA FELICA COMBI EFF 653/-/-, VIN: TMBEFF653Y0256476,
ev. č.: NM355CT
rok výroby: 1999
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miesto umiestnenia: Čachtice
stav opotrebovanosti: použité
suma: 350,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 350,00 EUR
B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 38OdK/585/2019 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault
Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboša
Lehotského. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 15 dní odo dňa nasledujúceho po
dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15.00
hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi včas osobne
alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
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, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale
osobou konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, 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, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.
C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326,
VS: 385852019. Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej
záväznej ponuke. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia
ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je
oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.
E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
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záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
V Bratislave, dňa 28.10.2018
Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K095490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaššay Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 949 / 4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Kvaššay, nar. 13.05.1976, bytom Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
Iná majetková hodnota
Por.č. Popis
1.

Register

Spoluvl.
pod.
100 % obchodný podiel v spoločnosti UNIPRO 3D, s.r.o., Lánska 949/4, Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, 1/1
017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 345 993
vložka č. 29088/R

Hodnota
5 000,00
€

Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/178/2019- 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 ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Stanislav Kvaššay – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00
hod..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre vypracovanie podkladov pre zápis zmien týkajúcich sa prevodu obchodného podielu do Obchodného
registra.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ 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.
JUDr. Martina Válková, správca

K095491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaššay Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 949 / 4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Kvaššay, nar. 13.05.1976, bytom Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3044/158, reg. „C“

3044/162, reg. „C“

3044/163, reg. „C“

3044/164, reg. „C“

3054/49, reg. „C“

3054/50, reg. „C“

3054/51, reg. „C“

10. 3054/52, reg. „C“

176

217

2 269

5 489

9 850

717

86

435

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

9612

1/534

0,06 €

9612

1/534

0,08 €

9612

1/534

0,85 €

9612

1/534

2,06 €

9612

1/534

3,69 €

9612

1/534

0,27 €

9612

1/534

0,03 €

9612

1/534

0,16 €
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11. 3054/53, reg. „C“

1115

12. 3054/77, reg. „C“

16

13. 3056/2, reg. „C“

50

14. 3067/2, reg. „C“

40

15. 3068/78, reg. „C“

1 324

16. 3068/79, reg. „C“

1 001

17. 3068/80, reg. „C“

3 435

18. 3068/132, reg. „C“

19. 3068/135, reg. „C“

20. 6001/12, reg. „C“

386

22. 3044/161, reg. „C“

23. 3044/165, reg. „C“

24. 3044/193, reg. „C“

25.

Záhradná
chatka

2 127

22

21. 3068/30, reg. „C“

STAVBA
Por.č. popis

1 001

259

98

1 195

Konkurzy a reštrukturalizácie

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

Orná pôda

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

ulica
Súp.č./ Parc.č.
orient.č.
Bez súp. č.
63, 64/1, 64/2

Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
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Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Štát, obec, k.ú.

9612

1/534

0,42 €

9612

1/534

0,01 €

9612

1/534

0,02 €

9612

1/534

0,01 €

9612

1/534

0,50 €

9612

1/534

0,37 €

9612

1/534

1,29 €

9612

1/534

0,37 €

9612

1/534

0,80 €

9612

1/534

0,02 €

9724

1/2

38,60 €

9909

1/534

0,10 €

9909

1/534

0,04 €

9909

1/534

0,45 €

Č. LV

Spoluvl.
pod.
SR,
Nie je zapísaná na 1/2
Považská Bystrica, Považská LV
Bystrica

Hodnota
4.500,00 €

Predmetné nehnuteľnosti sa speňažujú ako celok.
Ohliadka nehnuteľností je možná v Považskej Bystrici po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková
– 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/178/2019- 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 ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Stanislav Kvaššay – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania 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 zložená́ 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.
JUDr. Martina Válková, správca

K095492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaššay Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 949 / 4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Kvaššay, nar. 13.05.1976, bytom Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis
2. Nákladný príves Unikol PS/400, VIN:
U59S04003A1UV1113, EvČ:
B072YD

Rok výroby
nezistený

Stav
Ojazdené, značne opotrebované

Spoluvl. pod.
1/1

Hodnota
300,00 €

Ohliadka prívesu je možná v Považskej Bystrici v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/178/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
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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 Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 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 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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.
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.
JUDr. Martina Válková, správca

K095493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kebísek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 238, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/520/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/520/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Michal Kebísek, nar. 16.5.1979, bytom 02 062 Horovce 238 týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p
zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
229, reg. „E“

Výmera
2 811

Druh
Orná pôda

2.

424, reg. „E“

4 969

Lesný pozemok

3.

425, reg. „E“

9 440

Lesný pozemok

Štát, obec, k.ú.
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce

Č. LV
98

Spoluvl. pod.
3/8

Hodnota
421,65 €

396

1/8

248,45 €

451

1/180

21,00 €
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4.

446, reg. „E“

7 668

Orná pôda

5.

172, reg. „E“

1 031

TTP

6.

457, reg. „E“

5 258

Orná pôda

7.

390, reg. „E“

1 954

Orná pôda

8.

397, reg. „E“

1 547

Orná pôda

9.

486, reg. „E“

1 975

Orná pôda

10.

462/25, reg. „E“

3 835

Orná pôda

11.

459, reg. „E“

3 042

Orná pôda

12.

74, reg. „E“

426

Orná pôda

13.

76, reg. „E“

380

Orná pôda

14.

87, reg. „E“

519

Orná pôda

15. 93, reg. „E“

1 260

16. 139/22, reg. „E“

1 913

17. 410, reg. „E“

6 646

18. 1860/502, reg. „E“

4 201

19. 1865/701, reg. „E“

327

20. 581/2, reg. „C“

3 279

21. 581/3, reg. „C“

31 762

22. 582, reg. „C“

273 118

23. 586/1, reg. „C“

1 543

24. 586/2, reg. „C“

232

25. 586/3, reg. „C“

20

26. 621, reg. „C“

83 113

27. 626/2, reg. „C“

60

28. 626/4, reg. „C“

99 000

29.

626/5, reg. „C“

99 000

30. 631/2, reg. „C“

2 766

31. 60, reg. „E“

940

32. 138, reg. „E“

238 998

33. 139/24, reg. „E“

73 620

34. 201, reg. „E“

187 183

35. 203, reg. „E“

160

36. 210, reg. „E“

10 455

37. 211, reg. „E“

31 183

38. 212/1, reg. „E“

267 899

SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
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564

5/300

51,12 €

567

1/120

0,60 €

572

5/300

35,05 €

580

5/300

13,03 €

580

5/300

10,31 €

580

5/300

13,17 €

630

3/8

575,25 €

763

1/40

30,42 €

860

1/9

18,93 €

861

1/1

152,00 €

861

1/1

207,60 €

SR,
861
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
862
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
865
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
930
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
930
Púchov, Horovce
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Ostatná plocha
SR,
969
Púchov, Horovce
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
969

1/1

504,00 €

5/8

478,25 €

1/36

73,84 €

1/20

84,02 €

1/20

6,54 €

80/256 000

0,07 €

80/256 000

0,70 €

80/256 000

34,14 €

80/256 000

0,68 €

80/256 000

0,10 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

10,39 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

12,38 €

80/256 000

12,38 €

80/256 000

1,21 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

5,23 €

80/256 000

9,20 €

80/256 000

23,40 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

1,31 €

80/256 000

3,90 €

80/256 000

33,49 €

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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39. 212/2, reg. „E“

47 461

Lesný pozemok

40. 212/3, reg. „E“

182

Ostatná plocha

41. 218/4, reg. „E“

23 069

Orná pôda

42. 265, reg. „E“

5 863

TTP

43. 310, reg. „E“

3 161

Orná pôda

44. 322, reg. „E“

5 449

Orná pôda

45. 520, reg. „E“

64 301

TTP

46. 526, reg. „E“

17 693

Orná pôda

47. 669/2, reg. „C“

30 055

Orná pôda

48. 670, reg. „C“

677

Orná pôda

49. 671/2, reg. „C“

2 402

Vodná plocha

50. 671/6, reg. „C“

6 570

Orná pôda

51. 672, reg. „C“

127 392

Orná pôda

52. 673, reg. „C“

11 407

Orná pôda

53. 674/1, reg. „C“

5 551

Orná pôda

54. 675, reg. „C“

28 041

Orná pôda

55. 676, reg. „C“

923

Ostatná plocha

56. 677, reg. „C“

19 014

Orná pôda

57. 678/1 reg. „C“

1 803

Ostatná plocha

58. 678/3, reg. „C“

4 023

Ostatná plocha

59. 423, reg. „E“

2 279

Lesný pozemok

60. 426, reg. „E“

4 963

TTP

61. 227, reg. „E“

8 849

Orná pôda

Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce

Deň vydania: 31.10.2019

969

80/256 000

5,93 €

969

80/256 000

0,01 €

969

80/256 000

2,88 €

969

80/256 000

0,01 €

969

80/256 000

0,40 €

969

80/256 000

0,68 €

969

80/256 000

1,40 €

969

80/256 000

2,21 €

1 204

80/256 000

3,76 €

1 204

80/256 000

0,01 €

1 204

80/256 000

0,01 €

1 204

80/256 000

0,01 €

1 204

80/256 000

15,92 €

1 204

80/256 000

1,43 €

1 204

80/256 000

0,69 €

1 204

80/256 000

3,51 €

1 204

80/256 000

0,40 €

1 204

80/256 000

2,38 €

1 204

80/256 000

0,79 €

1 204

80/256 000

1,76 €

1 250

5/300

15,19 €

1 250

5/300

5,79 €

1 253

5/300

59,00 €

Predmetné nehnuteľnosti sa speňažujú ako celok.

Ohliadka nehnuteľností je možná v Horovciach po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková –
0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA38OdK/520/2019- 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 ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
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: 31.10.2019

5714 7129, pozn. Michal Kebísek – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́
resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania 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 zložená́ 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.
JUDr. Martina Válková, správca

K095494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukićová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lavičková 6, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/591/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/591/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Magdaléna Lukićová, nar. 28.10.1955, bytom Lavičková 2372/6, 911 01 Trenčín týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK
Parc.č.
1924, reg. „C“

Výmera
143

Druh
Zastavaná plocha a nádvorie

1925, reg. „C“

198

Záhrada

STAVBA
Por.č.
3.

popis
Rodinný dom

ulica Súp.č./ orient.č.
284

Štát, obec, k.ú.
SR,
Trenčín, Kubrá
SR,
Trenčín, Kubrá

Parc.č.
1924

Č. LV
78

Spoluvl. pod.
1/6

Hodnota
834,05 €

78

1/6

1 155,00 €

Štát, obec, k.ú.
SR,
Trenčín, Kubrá

Č. LV
78

Spoluvl. pod.
1/6

Hodnota
4.900,00 €

Predmetné nehnuteľnosti sa speňažujú ako celok.
Ohliadka nehnuteľností je možná v Trenčíne po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková – 0904
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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48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/591/2019- 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 ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Lukićová Magdaléna – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania 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 zložená́ 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.
JUDr. Martina Válková, správca

K095495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukićová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lavičková 6, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/591/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/591/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Magdaléna Lukićová, nar. 28.10.1955, bytom Lavičková 2372/6, 911 01 Trenčín týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
POZEMOK

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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Por.č.
4.

Parc.č.
353, reg. „E“

Výmera
2 085

5.

357, reg. „E“

865

6.

417, reg. „E“

496

7.

420, reg. „E“

729

8.

676, reg. „E“

839

9.

718, reg. „E“

882

10.

761, reg. „E“

1 803

11.

794/1, reg. „E“

363

12.

814, reg. „E“

1 100

13.

867, reg. „E“

2 770

14.

956, reg. „E“

1 789

15.

977, reg. „E“

584

16.

1006, reg. „E“

4 940

17.

1136, reg. „E“

378

18.

1161, reg. „E“

824

19.

1241, reg. „E“

1 385

20.

1293, reg. „E“

3 097

21.

1339, reg. „E“

698

22.

281, reg. „E“

311

23.

399/1, reg. „E“

850

Konkurzy a reštrukturalizácie
Druh
Orná pôda

24.

399/2, reg. „E“

1 083

25.

788, reg. „E“

1 442

26.

870, reg. „E“

2 575

27.

896, reg. „E“

2 329

28.

983, reg. „E“

1 762

29.

1348, reg. „E“

1 572

30.

20/1, reg. „C“

1 181

31.

252, reg. „E“

10 321

32.

1362/2, reg. „E“

973

33.

1403, reg. „C“

360

34.

1405, reg. „C“

579

35.

1362/1, reg. „E“

396

36.

20/2, reg. „C“

1 181

37.

320, reg. „E“

863

Štát, obec, k.ú.
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
záhrada
SR,
Michalovce, Voľa
TTP
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
záhrada
SR,
Michalovce, Voľa
záhrada
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa
záhrada
SR,
Michalovce, Voľa
Orná pôda
SR,
Michalovce, Voľa

Deň vydania: 31.10.2019
Č. LV
21

Spoluvl. pod.
1/25

Hodnota
83,40 €

21

1/25

34,60 €

21

1/25

19,84 €

21

1/25

29,16 €

21

1/25

33,56 €

21

1/25

35,28 €

21

1/25

72,12 €

21

1/25

14,52 €

21

1/25

44,00 €

21

1/25

110,80 €

21

1/25

71,56 €

21

1/25

23,36 €

21

1/25

197,60 €

21

1/25

15,12 €

21

1/25

32,96 €

21

1/25

55,40 €

21

1/25

123,88 €

21

1/25

27,92 €

49

5/40

38,88 €

49

5/40

10,63 €

49

5/40

135,38 €

49

5/40

180,25 €

49

5/40

321,88 €

49

5/40

291,13 €

49

5/40

220,25 €

49

5/40

196,50 €

149

18/63000

0,34 €

467

192/388800

1,02 €

742

1/25

38,92 €

776

1/100

3,60 €

776

1/100

5,79 €

801

1/25

15,84 €

805

18/63000

0,34 €

813

1/25

34,52 €
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38.

323, reg. „E“

529
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Orná pôda

SR,
Michalovce, Voľa

Deň vydania: 31.10.2019
813

1/25

21,16 €

Predmetné nehnuteľnosti sa speňažujú ako celok.
Ohliadka nehnuteľností je možná v obci Voľa, okr. Michalovce po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr.
Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 22.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/591/2019- 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 ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Lukićová Magdaléna – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 22.11.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania 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 zložená́ 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.
JUDr. Martina Válková, správca

K095496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papradno 1526, 018 13 Papradno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/613/2019 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/613/2019
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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náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Michaela Demeterová, rod. Klabníková, nar. 11.01.1980, trvale bytom 018 13 Papradno 1526
končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Michaela Demeterová, rod. Klabníková, nar.
11.01.1980, trvale bytom 018 13 Papradno 1526 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K095497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 2, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/3/2018 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu ADEST a.s., so sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO: 34 112 961 vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu – oddelenej podstaty veriteľa FINANC PARTNERS, s.r.o., Jesenského 230/7, Partizánske, IČO: 36
783 323:

Predmet speňaženia (OV č. 69/2019 zo dňa 08.04.2019):
Súbor hnuteľných vecí ako celok:
1. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. TATRA, druh: nákladné vozidlo, typ/variant/verzia: T815 S1 26 208 6X6.2,
obchodný názov: -, VIN: TNT815S16HB064257, kategória: N3G, farba: ČERVENÁ, identifikačné číslo motora
(typ): T3-929.16, druh (typ) karosérie: BA SKLÁPACIA, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 02.05.1988,
výrobca vozidla (podvozku): TATRA A.S., CZE, evidenčné číslo: BN967AN
2. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. TATRA, druh: nákladné vozidlo, typ/variant/verzia: T815 S3 26 208 6X6.2,
obchodný názov: -, VIN: TNT815S36FK035245, kategória: N3G, farba: MODRÁ, identifikačné číslo motora (typ):
T3-929.11, druh (typ) karosérie: BA SKLÁPACIA, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 10.01.1986, výrobca
vozidla (podvozku): TATRA A.S., CZE, evidenčné číslo: BN080AO
3. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. TATRA, druh: nákladné vozidlo špeciálne, typ/variant/verzia: T815 P 14 28
208 6X6.2/-/-, obchodný názov: -, VIN: TNU85P146HK063158, kategória: N3G, farba: ŽLTÁ, identifikačné číslo
motora (typ): T3-929.34, druh (typ) karosérie: BA NA PREPRAVU BETÓNU, dátum prvej evidencie vozidla (rok
výroby): 17.2.1988, výrobca vozidla (podvozku): TATRA A.S., CZE, evidenčné číslo: BN586BO
4. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. TATRA, druh: nákladné vozidlo špeciálne, typ/variant/verzia: ZTS/-/-,
obchodný názov: T815 P 14 20 208 6X6.2, VIN: TNU85P146HK060780, kategória: N3G, farba: ŽLTÁ,
identifikačné číslo motora (typ): T3-929.34, druh (typ) karosérie: BA NA PREPRAVU BETÓNU, dátum prvej
evidencie vozidla (rok výroby): 19.11.1987, výrobca vozidla (podvozku): TATRA A.S., CZE (súpis zverejnený v OV
č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľné veci sa predávajú ako súbor vecí.

Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní svoje ponuky doručiť na adresu správcu: JUDr. Barbora Koncová,
správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka
musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály
resp. úradne overené fotokópie) a v prípade fyzickej osoby ktorá nepodniká fotokópiu dokladu totožnosti. Návrh
cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Obhliadku majetku úpadcu je potrebné dohodnúť
vopred v sídle kancelárie správcu. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v lehote do 5
pracovných dní odo dňa ukončenia ponukového konania za prípadnej účasti zabezpečeného veriteľa, pričom
správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok záujemcov. Víťazom
ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci všetky stanovené podmienky, ktorý bude ako víťaz vyhodnotený
správcom v súlade s podmienkami plánu speňaženia s tým, že správca, resp. zabezpečený veriteľ má oprávnenie
odmietnuť všetky predložené ponuky. Úspešný záujemca bude o výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne
písomne informovaný, pričom následne bude so záujemcom uzavretá kúpna zmluva. Bližšie informácie budú
záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803 803.

V Trenčíne, dňa 28.10.2019

JUDr. Barbora Koncová, správca

K095498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujčeková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/51/2017 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/51/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Denisa Ujčeková, nar.
10.04.1990, M. Rázusa 863/8, 971 01 Prievidza vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. Popis veci
Stav opotrebovanosti
Súpisová
Deň
č.
hodnota v EUR zapísania
1.
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové vozidlo 1 000 EUR
9.8.2017
motorové
vozidlo,
FORD nepojazdné a je potrebné vykonať opravu.
FOCUS
VIN: nezistené,
farba: nezistené, rok výroby:
nezistené

Dôvod
zapísania
vlastníctvo
úpadcu

Poznámka

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Ujčeková – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Ujčeková. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 28.10.2019
Mgr. Martin Berec, správca

K095499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korcová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolačno 155, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/532/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/532/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Martina Korcová, nar. 17.02.1977, trvale bytom Kolačno
155, 958 41 Veľké Uherce, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 22OdK/532/2018 týmto v súlade s §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 28.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K095500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Prievalská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1311/10, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/420/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/420/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Zuzana Prievalská, rod. Antolová, nar. 02.04.1975, trvale bytom Horská 1311/10, 958 06
Partizánske týmto v súlade s ustanovením § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje rozvrh výťažku.
Všeobecná časť:
V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 ZKR správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej
podstaty v Obchodnom vestníku č. 167/2019. Správca speňažil nasledovný majetok dlžníka (súpis majetku
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019):
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úpadcu
hodnota a
územia
a

výťažok
zo
speňaženi
a

554

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1076

3011

1/720

0,39 €

26.8.201
9
0,077 €

302

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1076

3025

1/720

0,21 €

26.8.201
9
0,041 €

342

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1077

3363

1/720

0,24 €

26.8.201
9
0,047 €

263

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1077

3364

1/720

0,19 €

26.8.201
9
0,037 €

299

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1077

3365

1/720

0,21 €

26.8.201
9
0,041 €

12

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

432/1

228/8640

0,16 €

26.8.201
9
0,031 €

254

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

432/2

228/8640

3,43 €

26.8.201
9
0,673 €

978

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

815

228/8640

26.8.201
13,21 € 9
2,592 €

2614

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

1690

228/8640

26.8.201
35,30 € 9
6,927 €

Opatovc
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Obchodný vestník 211/2019
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

56

e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

1860

978

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

2460/1 228/8640

26.8.201
13,21 € 9
2,592 €

1068

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1078

2460/4 228/8640

26.8.201
14,42 € 9
2,830 €

1532

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

838/1

1/18

26.8.201
43,56 € 9
8,548 €

83

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

838/2

1/18

2,36 €

26.8.201
9
0,463 €

151

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

839

1/18

4,30 €

26.8.201
9
0,844 €

2590

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

840

1/18

26.8.201
73,64 € 9
14,450 €

2647

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

841

1/18

26.8.201
75,26 € 9
14,768 €

7326

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

1722

1/18

26.8.201
208,30 € 9
40,874 €

3992

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

1723

1/18

26.8.201
113,51 € 9
22,273 €

2766

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

1724

1/18

26.8.201
78,64 € 9
15,431 €

34

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

1868/1 1/18

0,97 €

1971

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

1868/2 1/18

26.8.201
56,04 € 9
10,996 €

459

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

1869/1 1/18

26.8.201
13,05 € 9
2,561 €

554

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

2675

26.8.201
15,75 € 9
3,091 €

228/8640

1/18

0,76 €

26.8.201
9
0,149 €

26.8.201
9
0,190 €
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Obchodný vestník 211/2019
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo

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

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

874

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

2696

1/18

26.8.201
24,85 € 9
4,876 €

446

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

2760

1/18

26.8.201
12,68 € 9
2,488 €

457

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

2761

1/18

26.8.201
12,99 € 9
2,549 €

137

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

3149/16 1/18

3,89 €

26.8.201
9
0,763 €

345

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1080

3153

1/18

9,81 €

26.8.201
9
1,925 €

1439

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1082

1365

1/16

26.8.201
46,03 € 9
9,032 €

1061

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1082

1366

1/16

26.8.201
33,94 € 9
6,660 €

237

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1082

1367

1/16

7,58 €

777

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1086

3125

1/18

26.8.201
22,09 € 9
4,335 €

230

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1086

3126

1/18

6,54 €

1449

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1087

626

1/16

26.8.201
46,35 € 9
9,095 €

611

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1087

627

1/16

26.8.201
19,54 € 9
3,834 €

29

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1087

628

1/16

0,93 €

26.8.201
9
0,182 €

2428

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

2744

2/360

6,90 €

26.8.201
9
1,354 €

2244

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

2745

2/360

6,38 €

26.8.201
9
1,252 €

26.8.201
9
1,487 €

26.8.201
9
1,283 €
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Obchodný vestník 211/2019
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

1176

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

2762

2/360

3,43 €

26.8.201
9
0,673 €

1338

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

2763

2/360

3,80 €

26.8.201
9
0,746 €

1226

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3039

2/360

3,49 €

26.8.201
9
0,685 €

561

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3040

2/360

1,60 €

26.8.201
9
0,314 €

529

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3041

2/360

1,50 €

26.8.201
9
0,294 €

590

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3042

2/360

1,68 €

26.8.201
9
0,330 €

586

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3043

2/360

1,67 €

26.8.201
9
0,328 €

1536

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3060

2/360

4,37 €

26.8.201
9
0,858 €

601

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3061

2/360

1,71 €

26.8.201
9
0,336 €

486

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3062

2/360

1,38 €

26.8.201
9
0,271 €

1676

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1091

3063

2/360

4,77 €

26.8.201
9
0,936 €

227

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1094

3362

12/8640

0,16 €

26.8.201
9
0,031 €

604

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1094

3366

12/8640

0,43 €

26.8.201
9
0,084 €

1086

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1219

1364/1 1/16

26.8.201
34,74 € 9
6,817 €

2179

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1219

1364/2 1/16

26.8.201
69,70 € 9
13,677 €
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Obchodný vestník 211/2019
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADV
ORIA
49

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

1817

1774

6/192

0,78 €

26.8.201
9
0,153 €

ORNA_PODA

10

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

433/1

60/4320

0,07 €

26.8.201
9
0,014 €

256

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

433/2

60/4320

1,82 €

26.8.201
9
0,357 €

1032

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

810

60/4320

7,33 €

26.8.201
9
1,438 €

1065

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

811

60/4320

7,57 €

26.8.201
9
1,485 €

343

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

812/1

60/4320

2,44 €

26.8.201
9
0,479 €

196

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

812/2

60/4320

1,39 €

26.8.201
9
0,273 €

402

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

813/1

60/4320

2,86 €

26.8.201
9
0,561 €

256

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

813/2

60/4320

1,82 €

26.8.201
9
0,357 €

1572

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

1687

60/4320

26.8.201
11,17 € 9
2,192 €

2302

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

1688

60/4320

26.8.201
16,36 € 9
3,210 €

2628

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

1689

60/4320

26.8.201
18,68 € 9
3,665 €

102

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

1858

60/4320

0,72 €

26.8.201
9
0,141 €

49

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

1859

60/4320

0,35 €

26.8.201
9
0,069 €

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

Opatovc
e
nad Opatovce

26.8.201
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Obchodný vestník 211/2019
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

OSTATNE_PLOCHY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ORNA_PODA

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

1678

Nitrou

nad Nitrou

2177

2457/1 60/4320

11,93 € 9

712

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

2458

60/4320

5,06 €

1410

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

2459

60/4320

26.8.201
10,02 € 9
1,966 €

615

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

2780

60/4320

4,37 €

26.8.201
9
0,858 €

522

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

2781

60/4320

3,71 €

26.8.201
9
0,728 €

572

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

2782

60/4320

4,06 €

26.8.201
9
0,797 €

615

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

2783

60/4320

4,37 €

26.8.201
9
0,858 €

475

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3010

60/4320

3,38 €

26.8.201
9
0,663 €

306

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3024

60/4320

2,17 €

26.8.201
9
0,426 €

662

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3357

60/4320

4,71 €

26.8.201
9
0,924 €

288

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3358

60/4320

2,04 €

26.8.201
9
0,400 €

288

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3359

60/4320

2,04 €

26.8.201
9
0,400 €

399

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3360

60/4320

2,83 €

26.8.201
9
0,555 €

255

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3361

60/4320

1,81 €

26.8.201
9
0,355 €

536

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3368

60/4320

3,81 €

26.8.201
9
0,748 €

26.8.201
9
0,993 €

Opatovc
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2,341 €

Obchodný vestník 211/2019
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
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511

e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3369

60/4320

3,63 €

26.8.201
9
0,712 €

737

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3370

60/4320

5,24 €

26.8.201
9
1,028 €

482

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2177

3371

60/4320

3,43 €

26.8.201
9
0,673 €

2

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2178

2457/2 60/4320

0,01 €

26.8.201
9
0,002 €

928

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2179

814

228/8640

26.8.201
12,53 € 9
2,459 €

2345

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2179

1691

228/8640

26.8.201
31,67 € 9
6,214 €

1547

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2179

1692

228/8640

26.8.201
20,89 € 9
4,099 €

884

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2179

2460/10
2
228/8640

26.8.201
11,94 € 9
2,343 €

793

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2179

2460/10
3
228/8640

26.8.201
10,71 € 9
2,102 €

1

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2180

2460/20
2
228/8640

0,01 €

26.8.201
9
0,002 €

2

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2180

2460/20
3
228/8640

0,02 €

26.8.201
9
0,004 €

575

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2181

2585/1 2/360

1,63 €

26.8.201
9
0,320 €

2398

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2181

2586

2/360

6,82 €

26.8.201
9
1,338 €

1134

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2181

2590/1 2/360

3,22 €

26.8.201
9
0,632 €

1248

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2181

2592

3,55 €

26.8.201
9
0,697 €

2/360
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819

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2181

2614/1 2/360

2,33 €

26.8.201
9
0,457 €

1081

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2181

2616/1 2/360

3,07 €

26.8.201
9
0,602 €

252

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2182

2585/2 2/360

0,71 €

26.8.201
9
0,139 €

78

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2182

2590/2 2/360

0,22 €

26.8.201
9
0,043 €

1267

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2182

2614/2 2/360

3,60 €

26.8.201
9
0,706 €

59

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2182

2616/2 2/360

0,17 €

26.8.201
9
0,033 €

1151

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3268

2/360

3,27 €

26.8.201
9
0,642 €

1867

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3269

2/360

5,31 €

26.8.201
9
1,042 €

762

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3270

2/360

2,17 €

26.8.201
9
0,426 €

1058

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3271

2/360

3,00 €

26.8.201
9
0,589 €

4722

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3272

2/360

26.8.201
13,43 € 9
2,635 €

3438

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3273

2/360

9,77 €

26.8.201
9
1,917 €

601

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3306

2/360

1,71 €

26.8.201
9
0,336 €

1485

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3307

2/360

4,22 €

26.8.201
9
0,828 €

982

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3308

2/360

2,79 €

26.8.201
9
0,547 €
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4942

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3309

1073

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3312/1 2/360

3,05 €

26.8.201
9
0,598 €

255

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3313

2/360

0,72 €

26.8.201
9
0,141 €

2029

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2183

3314

2/360

5,77 €

26.8.201
9
1,132 €

157

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2184

3312/2 2/360

0,44 €

26.8.201
9
0,086 €

37

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2339

1899

1/9

2,10 €

26.8.201
9
0,412 €

3

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2340

1910

1/9

0,17 €

26.8.201
9
0,033 €

43

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2340

1972/2 1/9

2,44 €

26.8.201
9
0,479 €

50

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2526

349

1/16

1,60 €

26.8.201
9
0,314 €

1201

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

2980

3367

60/4320

8,53 €

26.8.201
9
1,674 €

ORNA_PODA

6024

Opatovc
e
nad Opatovce
Nitrou nad Nitrou

3117

2473

2/360

26.8.201
17,13 € 9
3,361 €

ORNA_PODA

3

Prievidz
a
Prievidza

11083

1869/2 1/18

ORNA_PODA

ORNA_PODA

OSTATNE_PLOCHY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

ZAHRADY

ZAHRADY

ZAHRADY

ORNA_PODA

ORNA_PODA

2/360

26.8.201
14,05 € 9
2,757 €

0,08 €

26.8.201
9
0,016 €
300,000 €

V konkurze si prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
veriteľ
TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35 717 769
Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831
spolu:

prihlásená suma
103,48
6,13
109,61

zistená suma
103,48
6,13
109,61

Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Rozvrhová časť:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok, ktorý tvorí všeobecnú podstatu, predstavuje čiastku 300,00 Eur. Náklady konkurzu sú tvorené
nasledovnými položkami:
veriteľ
právny dôvod
suma poznámka
Bankruptcy
Liquidation paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č.
k.s.
665/2005 Z. z
136 s DPH
Bankruptcy
Liquidation
k.s.
odmena správcu zo speňaženia § 20 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. (15 %)
54
s DPH
Okresný súd Trenčín
súdny poplatok za konkurzné konanie 0,2% zo speňaženia 6000,00 Eur
0,5

Čiastka určená na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 109,61 €.
Prerozdelenie výťažku medzi jednotlivých veriteľov je nasledovné:
prihlásená
suma
103,48
6,13
109,61

veriteľ
TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35 717 769
Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831
spolu:

zistená
suma
103,48
6,13
109,61

na
rozvrhnutie
103,48
6,13
109,61

Podľa ustanovenia § 167u ods. 3 ZKR 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 vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Bankruptcy Liquidation k.s.,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk, alebo
elektronicky na e-mailovú adresu: blspravca@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN (prípadne aj
variabilný symbol), na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky z výťažku.
V Trenčíne 28.10.2019

K095501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230 / 93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

127 39,65

128 39,65

Súpisová
hodnota

Mena Právny dôvod

Dlžník (zamestnávateľ)

Typ zložky

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci august
EUR 2019 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2
ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
september 2019 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle
EUR
§ 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou

Spedition P&P, s.r.o., Zlatovská
2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 39,65 €
471 089

Peňažná
pohľadávka

Spedition P&P, s.r.o., Zlatovská
2189/27, 911 05 Trenčín, IČO: 36 39,65 €
471 089

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 327/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/532/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/532/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Jana Balážová, rod. Schimplová, nar. 24.11.1976, trvale bytom
Údernícka 327/45, 972 51 Handlová, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná
pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Číslo pohľadávky : 2/M-1
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 0201
Veriteľ : Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., so sídlom Pekárska 16, 972 51 Handlová, IČO : 36 851 442
Prihlásená suma : 1.526,84 eur
Deň doručenia prihlášky : 21. 10. 2019
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 22. 10. 2019

V Považskej Bystrici, 25. 10. 2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K095503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 327/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/532/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/532/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Jana Balážová, rod. Schimplová, nar. 24.11.1976, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Údernícka 327/45, 972 51 Handlová, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná
pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Číslo pohľadávky : 3/B-1
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 0301
Veriteľ : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko,
konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO : 47 258 713
Prihlásená suma : 7.806,67 eur
Deň doručenia prihlášky : 22. 10. 2019
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 22. 10. 2019

V Považskej Bystrici, 25. 10. 2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K095504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 307
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2012 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca úpadcu: TURČEK - plynové infražiariče, s.r.o., so sídlom Poničanova 10, 949 01 Nitra, IČO: 35 950 307,
v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje, že
zostavil zoznam pohľadávok, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3) ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Mgr. Ladislav Barát, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obernauer Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 194, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1988
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/65/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/65/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO:
47 254 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 28.10.2019, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom
Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika v celkovej hodnote 495,48 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

-

K095506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Harčáš 61, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/180/2019 S 1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/180/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Molnár, nar.15. 11.1977, bytom Veľký
Harčáš 61, 945 01 Komárno týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, na
základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 19.09.2019 ako aj z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Mária Budniková, správca dlžníka Vojtech Molnár, nar.15 .11.1977, bytom Veľký Harčáš 61, 945 01
Komárno, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Vojtech Molnár, nar.15 .11.1977, bytom Veľký Harčáš 61, 945 01 Komárno, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vojtech Molnár, nar.15 .11.1977, bytom Veľký Harčáš 61,
945 01 Komárno, v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zrušuje

K095507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Melinda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica slobody 4136/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/154/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Melinda Nagyová, nar. 18.05.1967, bytom Ulica slobody 4136/5, 945 01 Komárno
oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty a to nasledovnú pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, prihlásenú prihláškou
pohľadávy zo dňa 21.10.2019:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.

Dátum doručenia
23.10.2019

Podaná v lehote
NIE

Spolu v EUR
1007,53

Tomáš Timoranský, správca

K095508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Haládik Klavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na lúkach 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/101/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/101/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie I. kolo
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Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Monika Haládik Klavatá, nar.07.07.1972, Na lúkach 6, 934 01
Levice , č.k. 29OdK/101/2019, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien , prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty a to:

osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: Renault Thalia
ev.č. LV950CM
VIN:VF1LB2U0540142858
Farba: červená
STK: platné do 23.7.2020
EK: platné 23.7.2020
Rok výroby : 2008

Minimálna kúpna cena: 1700,-€

Popis motorového vozidla :

Motorové vozidlo je pojazdné a je v úschove dlžníka. Stav vozidla zodpovedá roku výroby . Vozidlo je
v technickom stave zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov. Zároveň záujemca berie na vedomie
uzatvorenie Poistnej zmluvy za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie)

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

Kúpna cena :

Minimálna kúpna cena v prvom kole ponukového konania je určená na sumu 1700,-€. V prvom kole je správca
oprávnený predať vozidlo za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na prepis
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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motorového vozidla ako aj príp. naloženie a odvezenie motorového vozidla.
Správca bez zbytočného odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.

Formálne náležitosti ponuky :

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L.Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ-Monika Haládik Klavatá NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.

Vecné náležitosti ponuky :

Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).

Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to
Renault Thalia, ev.č. LV950CM

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),

Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu a to ani v ďalšej
primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie
motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci po prepise vozidla na vlastné náklady.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná prehliadka motorového vozidla je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare SK80
0900 0000 0051 6396 3701 variabilný symbol 291012019, pozn.: zabezpeka

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa 28.10.2019.

V Nových Zámkoch, dňa 28.10.2019
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JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K095509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1, 949 11 Nitra) ., 949 01 Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1,
949 11 Nitra)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/160/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/160/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Alena Jakubíková, nar. 22.06.1957, bytom 949 01 Nitra, t.č. Na Hôrke 40/1, 949 11
Nitra oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty a to nasledovnú pohľadávky veriteľa Mesto Nitra, IČO: 00308307, prihlásenú prihláškou
pohľadávy zo dňa 25.10.2019:
Veriteľ
Mesto Nitra

Dátum doručenia
25.10.2019

Podaná v lehote
Nie

Spolu v EUR
75

Tomáš Timoranský, správca

K095510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Záväzný pokyn – speňažovanie Nehnuteľností Veľký Kýr a Nehnuteľností Branč – 2. Kolo
Uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 32K/43/2016, zo dňa 27.10.2016, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Igor Száraz, nar. 15.02.1976, bytom Družstevná 317/2, 951 13 Branč – Veľká Ves (ďalej len
„Úpadca“), a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, značka správcu S 423 (ďalej len „Správca“).
Slovenskej sporiteľni, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 823 37 Bratislava (ďalej len „Slovenská
sporiteľňa, a. s.“), bola mailom dňa 03.04.2019 doručená Správcova Žiadosť o uloženie záväzného pokynu (ďalej
len „Žiadosť“). Predmetom Žiadosti bolo speňažovanie nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu
tvoriacich všeobecnú podstatu v konkurze na majetok Úpadcu, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 5/2017 zo dňa 09.01.2017. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Veľký Kýr (ďalej len
„Nehnuteľnosti Veľký Kýr“) a v katastrálnom území Branč (ďalej len „Nehnuteľnosti Branč“) (Nehnuteľnosti Veľký
Kýr a Nehnuteľnosti Branč ďalej spolu aj ako „Nehnuteľnosti“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská sporiteľňa, a. s. ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z.
(ďalej len „ZKR“), ukladá Správcovi v nadväznosti na doručenú žiadosť a predchádzajúci záväzný pokyn zo dňa
22.1.2018, nasledovný:
Výška najnižšieho podania pre 2. Kolo dražby bude určená vo výške 90 % všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti
určenej na základe znaleckého posudku, s možnosťou zníženia na 75 % všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti
určenej na základe znaleckého posudku. Ostatné podmienky záväzného pokynu zo dňa 15.4.2019 zostávajú
naďalej v platnosti.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že akékoľvek náklady súvisiace s dražbou Nehnuteľností,
resp. so speňažovaním Nehnuteľností, nie sú nákladmi speňaženia všeobecnej a/alebo oddelenej podstaty, ktoré
schválil príslušný orgán v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.

Mgr. Klaudia Habániková - právnik oddelenia právnej podpory reštrukturalizácie a vymáhania, Odbor právnych
služieb, Slovenská sporiteľňa, a. s. – v.r.
JUDr. Juraj Balúch - právnik oddelenia právnej podpory reštrukturalizácie a vymáhania, Odbor právnych služieb,
Slovenská sporiteľňa, a. s. – v.r.

K095511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuraľany 226, 935 64 Kuraľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/177/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/177/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/177/2019 zo dňa 27.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Peter Rafael, nar. 04.04.1978, bytom Kuraľany 226, 935 65 Kuraľany 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. 170/2019 dňa
04.09.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 05.09.2019 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 28.10.2019 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu.
30OdK/177/2019 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 28.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K095512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Vass
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 210, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1965

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:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/162/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/162/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

Vozidlo:

Por. č. EČ
1.

Tov.značka VIN

KN517CJ Škoda 120 TMB12M00LF3140559

Druh vozidla

Druh
karosérie

Farba Stav vozidla

Kat.
vozi.

Osobné
vozidlo

AA sedan

hnedá V premávke M1

Celk.
Hmot.

Súp.
hodnota

1275

50 EUR

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

K095513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Vass
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 210, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1965
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/162/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/162/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Vozidlo:
Por. č. EČ
Tov.značka VIN
1.
KN517CJ Škoda 120 TMB12M00LF3140559

Druh vozidla
Druh karosérie Farba Stav vozidla Kat. vozi. Celk. Hmot.
Osobné vozidlo AA sedan
hnedá V premávke M1
1275

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
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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4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 32OdK/162/2019
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
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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jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších
rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

adrese:

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

K095514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanička Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 1593 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/199/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom
Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom
podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30 757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.06.2015č. k.: OS Nitra 29OdK/199/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné
veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie
ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
IT - Notebook

Výrobné číslo
J1N0GR03D81603B

Stav opotrebenia
Používaný

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
100,- Euro

IT - Tlačiareň

CNB6JDSC7T

Používaný

1/1

50,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 29.04.2019. V III. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

117

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 29OdK/199/2019- neotvárať", do 19.11.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 19.11.2019 do 10.00 hod., 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.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 19.11.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K095515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1, 949 11 Nitra) ., 949 01 Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1,
949 11 Nitra)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/160/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/160/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Jakubíková, nar. 22.06.1957, bytom 949 01 Nitra, t.č. Na Hôrke
40/1, 949 11 Nitra v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo
všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka a to:

nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Nitra, obec: Ivanka pri Nitre, katastrálne
územie: Ivanka pri Nitre, zapísaná na Okresnom úrade v Nitre, katastrálny odbor ako parcela registra ʺEʺ
evidovaná na mape určeného operátu, zapísaná na LV č. 2174 a to:
·

parcela č. 99/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 2 m2

spoluvlastnícky podiel dlžníka 3/4 k celku;

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/160/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 20.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

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

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 10 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

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

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

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK60 0900 0000 0051 4984 0473,
variabilný symbol: 001

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

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

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

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

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

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

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 ponukového
konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

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

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

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

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K095516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kunkela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 221, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1951
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/125/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/125/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o treťom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Pozemky: Na parcely registra „E-KN“
Por.č.

LV č.

1.

1353

2.

1355

Parcelé číslo
10
14/1
14/2
13

Výmera
v m2
764
521
914
763

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Kat. územie

Obec

Spoluv.
podiel

Čeľadice

Čeľadice

1/720

Čeľadice

Čeľadice

1/720

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 23OdK/125/2018
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších
rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

adrese:

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

K095517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Vlačuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynský Sek 34, 941 02 Lipová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1996
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/47/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Iná majetková hodnota:
Obchodný podiel v spoločnosti Patrik Vlačuška s.r.o., sídlom SNP 3763/14 A, 942 01 Šurany, IČO: 50 879 421,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 43432/N, hodnota podielu: 5000
EUR.
(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 28OdK/47/2019
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
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v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších
rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

adrese:

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

K095518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.5.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01
Štúrovo, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 30OdK/211/2019 týmto o z n a m
u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14,
955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K095519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.5.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01
Štúrovo, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 30OdK/211/2019 týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok
veriteľom.
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Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K095520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769 / 20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Milan Pastorek, nar. 23.04.1962, bytom Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Pastorek - PEEMSTAV, s miestom podnikania Lipová 1769/20,
947 01 Hurbanovo, IČO: 35 464 291
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 32OdK/105/2019, v súlade s
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 1. kolo ponukového konania na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise
všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 187/2019, dňa 27.9.2019 a to ako súpisové položky
č:
4. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 4449/8 o výmere 525 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, LV 967,
okres Komárno, obec Chotín, KÚ Chotín, spoluvlastnícky podiel 1/5, Súpisová hodnota 294 €
6. Nehnuteľnosť – stavba súp. č. 475 postavená na parcele CKN parc.č. 4449/8, druh rodinný dom LV 967, okres
Komárno, obec Chotín, KÚ Chotín, spoluvlastnícky podiel 1/5, Súpisová hodnota 4.700 €
Súpisové položky sa budú predávať ako celok za minimálne súpisovú cenu.
Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( tel.č: 0907 734 692,
email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 32OdK/105/2019“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu
vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK1209000000005164299187,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.3.2020,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Oprávnené osoby si môžu uplatniť zákonné právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty do 28. dňa vrátane
od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku u správcu.
Hodnotiace kritériá : V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka, minimálne
však za súpisovú cenu.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva obchodného
podielu znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 15 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 28.10.2019

K095521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769 / 20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Milan Pastorek, nar. 23.04.1962, bytom Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Pastorek - PEEMSTAV, s miestom podnikania Lipová 1769/20,
947 01 Hurbanovo, IČO: 35 464 291
v y h l a s u j e v konkurznej veci č.k. 32OdK/105/2019, v súlade s §
167p zákona č. 7/2005 Z.z., 1. kolo ponukového konania na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej
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podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 187/2019, dňa 27.9.2019 a to ako súpisová položka č:
5. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 4449/9 o výmere 245 m2, druh vinica, LV 967, okres Komárno, obec
Chotín, KÚ Chotín, spoluvlastnícky podiel 1/5, Súpisová hodnota 390 €
Súpisové položky sa budú predávať ako celok za minimálne súpisovú cenu.
Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( tel.č: 0907 734 692,
email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti: Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 32OdK/105/2019“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu
vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK1209000000005164299187,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.3.2020,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Oprávnené osoby si môžu uplatniť zákonné právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty do 28. dňa od
zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku u správcu.
Hodnotiace kritériá : V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka, minimálne
však za súpisovú cenu.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva obchodného
podielu znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 15 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.

JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 28.10.2019
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K095522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirok Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 492 / 11, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/150/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/150/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Dávid Cirok, nar. 20.03.1989, bytom Jánošíkova 11, 941 11 Palárikovo oznamujem,
že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to
nasledovnú pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, prihlásenú prihláškou pohľadávy
zo dňa 16.10.2019:
Veriteľ
Prima Banka Slovensko, a.s.

Dátum doručenia
21.10.2019

Podaná v lehote
Nie

Spolu v EUR
2888,30

Tomáš Timoranský, správca

K095523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirok Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 492 / 11, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/150/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/150/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Dávid Cirok, nar. 20.03.1989, bytom Jánošíkova 11, 941 11 Palárikovo
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku – motorového vozidla zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELÍCIA, farba: fialová metalíza, VIN: TMBEFF613TO125481, stav
tachometra: viac ako 191489 km, rok výroby: 10/1995, stav opotrebovanosti: primeraný veku, majetok
zapísaný do súpisu dňa 21.10.2019

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/150/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

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

129

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 20.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

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

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

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

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 300 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

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

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

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK68 0900 0000 0051 4677 6293,
variabilný symbol: 001

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

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

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

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

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

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 ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom (prepisom) motorového vozidla bude znášať úspešný záujemca
ponukového konania. Prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

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

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca
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K095524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Miklósiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 286, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/122/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/122/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Alica Miklósiová, nar. 25.10.1967, bytom: Kameničná č. 286, 946 01
Kameničná, podnikajúci pod obchodným menom: Alica Miklósiová, s miestom podnikania Pionierska 28,
946 57 Svätý Peter, IČO: 41 256 638, spisová značka 31OdK/122/2019, v zmysle ust. §-u 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, svoj zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra.

Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č.
0948/400 970 alebo mailom na adrese: spravca@spravca.info

V Nitre, dňa 28.10. 2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K095525
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

Oznámenie o výsledku 2. OPAKOVANEJ dražby
č. 048/2019
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v zmysle § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.

Miesto, dátum a čas vykonania 2. opakovanej dražby:
Miesto dražby:

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

Dátum dražby:

28.10.2019

Čas otvorenia dražby:

11:30 hod. – 11:38 hod.

Označenie dražby:
druhá opakovaná dražba

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“).

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),
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i)
Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva č. 400EX 1530/18 (súdny exekútor JUDr. Paula
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.

Opis predmetu 2. opakovanej dražby/ opis stavu predmetu 2. opakovanej dražby:
Rodinný dom so súp. č. 215 v obci Choča
Predmet 2. opakovanej dražby sa nachádza v bežnej zástavbe v okrajovej časti obce, v susedstve bývalého
poľnohospodárskeho družstva, vzhľadom na dispozíciu obce s vyhovujúcou dostupnosťou do centra obce. Obec
je vzdialená od okresného mesta Zlaté Moravce 10 km. Občianska vybavenosť obce zodpovedá ostatným obciam
s obecným úradom, kultúrnym domom, obchodom s potravinami a s rozličným tovarom. Chýba však ZŠ i MŠ.
Orientácia hlavných obytných miestností je do JZ strany. Dom je čiastočne podpivničený s prízemím, vytvárajúc
obdlžníkový pôdorys. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1948.

Dispozičné riešenie:
V I. PP sa nachádza: skladová miestnosť.
Zastavaná plocha I. PP je o výmere 12,02 m2.

V I. NP sa nachádza: chodba, komora, kuchyňa a dve izby.
Zastavaná plocha I. NP je o výmere 101,01 m2.

Technicko – konštrukčné riešenie:
V roku 2013 bola započatá rekonštrukcia so spevnením základových konštrukcií, u ktorých došlo v dôsledku
sadnutia k prasknutiu ako i k popraskaniu obvodového muriva, ktoré bolo v časti obvodového múra rozobraté a
doplnené so siporexovým murivom. V interiéri taktiež došlo k vytrhaniu podlahy v jednej z izieb a k zbúraniu
všetkých nenosných priečok. Dom je v stave započatej rekonštrukcie.
I. PP: Osadenie do terénu je do 2,0 m, bez zvislej izolácie. Murivo je z betónového muriva. Deliace konštrukcie tu
nie sú. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Fasádne
omietky sú 2 x do 1/3-iny vápenné hladké. Obklady fasád nie sú urobené. Dvere sú latové, tesársky zbíjané.
Okno je kovové jednoduché. Dlažby a podlahy ostatných miestností tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je tu
220 V.
I. NP: Základy sú betónové – ide o objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Murivo je z pálených
tehál s nameranou hrúbkou 36 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové so 40%-nou dokončenosťou, priečky medzi
vstupnou chodbou a izbou, ako i chodbou a špajzou a taktiež medzi kuchyňou a izbou sú zbúrané, zostala iba
nosná priečka. Vnútorné omietky stien sú vápenné hladké s dokončenosťou na 70% - v obývacej izbe čiastočne
chýbajú. Stropy sú drevené trámové s podhľadom z rákos a omietky. Krov je stanový. Krytina strechy na krove je
ťahaná drážková škridla. Klampiarske konštrukcie tvoria len žľaby a zvody z pozinkovaného plechu. Fasádne
omietky sú 4 x nad 2/3-iny vápenné hladké. Obklady fasád nie sú urobené. Dvere sú rámové s výplňou. Okná sú
prevažujúce plástové. Vnútorné rolety sú drevené – a to na okne v kuchyni. Podlahy obytných miestností (okrem
obytných kuchýň) v jednej izbe chýbajú úplne a v jednej izbe je palubovka. Dlažby a podlahy ostatných miestností
tvorí cementový poter. Elektroinštalácia je 380 V s poistkami. Zdroj vykurovania tu nie je. Vybavenie kuchyne tvorí
sporák murovaný na pevné palivo. Vnútorné vybavenie tu nie je. Elektrický rozvádzač je osadený s poistkami.
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Príslušenstvo predmetu 2. opakovanej dražby tvorí najmä:
Prístrešok pri dome postavený na parcele č. 1/4
Prístrešok je umiestnený pozdĺž domu v časti vstupu do domu na parc. KN č. 1/4. Prístrešok sa stal
užívaniaschopný v roku 2013. Zvislé konštrukcie tvorí kovová nosná konštrukcia bez výplne. Krovná konštrukcia
stavby je pultová. Krytinu strechy tvoria vlnité dosky onduline, avšak v časti chýba. Klampiarske konštrukcie tu nie
sú. Vonkajšia ani vnútorná úprava povrchov tu nie je.
Zastavaná plocha prístrešku je 30,9 m2.

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v stave vyžadujúcom si rekonštrukciu.

Cena predmetu 2. opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 64/2019 zo dňa 12.05.2019,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Ľubomírom Rajnohom:
32.300,- EUR (slovom: tridsaťdvatisíctristo EURO)

Označenie dražobníka:
Obchodné meno:
Sídlo:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46141 341

IČ DPH:

SK 2023250229

Zapísaná:
vložka č. : 72494/B

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

Licitátor:

JUDr. Jana Živická, nar.: 15.03.1984

Cena dosiahnutá vydražením:

16.400,- EUR (slovom: šestnásťtisícštyristo EURO)

JUDr. Marek Piršel, správca

K095526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Császár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
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Obchodné meno správcu:
Sídlo správcu:

B.F.B. správcovská, v.o.s.
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/153/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/153/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, súpisových zložiek
majetku č. 1 - 3:
č. zl.
1
2

č. zl.
3

štát obec
SR Selice
SR Selice

štát
SR

obec
Selice

k. ú.
Selice
Selice

LV
1874
1875

k. ú.
Selice

parc. č.
2518/14
2518/15

LV
1520

regis.
E
E

ulica
Perješ

výmera v m2
803
891

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada

súp. č.
818

popis stavby
rodinný dom

na parc. č.
2518/1

podiel
5/18

podiel
1/3
5/18

súpisová hodnota
500,00 €
750,00 €

súpisová hodnota
3 330,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 12. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Czászár",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súbor majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
291532019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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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7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K095527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krutsch Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova ul. 2705 / 7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/171/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V uvedenej konkurznej veci oznamujem doručenie prihlášky nezabezpečenej pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO 35 807 598 vo výške 1659,64 €

K095528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajgert Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajná Nová Ves 83, 956 03 Hajná Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/101/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/101/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Pajgert, nar. 12.08.1983, bytom Haná Nová Ves 83, 956 03 Hajná Nová Ves, týmto v súlade s ust.
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok boli dňa 22.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 2831/21 Bratislava 814 99 Slovenská republika 40,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 2831/21 Bratislava 814 99 Slovenská republika 29,17 €

JUDr. Miroslav Belica, 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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K095529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančárová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky ..., 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/151/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Anna Jančárová, nar. 27.03.1966, bytom 94001 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 21.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
31575951 Hodžová 11
Žilina 010 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
389, 35 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K095530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komoča 272, 941 21 Komoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/139/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Lucia Balázsová, nar. 09.12.1987, bytom Komoča 272, 941 21 Komoča týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 16.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
31575951 Hodžova 11
Žilina 010 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2029,04 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, 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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K095531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lörincz Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Vieska 189, 943 42 Nová Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/178/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Imrich Lörincz, nar. 21.03.1955, Nová Vieska 189, 943 42 Nová Vieska, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 21.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR – Krajský súd v Bratislave 00215 759 Záhradnícka 10
Bratislava 813 66 Slovenská republika 23,50 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K095532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lörincz Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Vieska 189, 943 42 Nová Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/178/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Imrich Lörincz, nar. 21.03.1955, bytom Nová Vieska 189, 943 42 Nová Vieska, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 24.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
SHELL Slovakia s.r.o.
SHELL Slovakia s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
31361081 Einsteinova 23
Bratislava 85101 Slovenská republika
31361081 Einsteinova 23
Bratislava 85101 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
6 359,17 €
5 446,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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31361081 Einsteinova 23

Bratislava 85101 Slovenská republika

Deň vydania: 31.10.2019
980,50 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K095533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jambor Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 445, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/186/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/186/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 27.8.2019 v právnej veci č. k. 27OdK/186/2019 majetok dlžníka
: Peter Jambor, nar. 29.06.1973, bytom Demandice č. 445 v zmysle § 167j ods. 1 a § 76 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol zistený
majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 27OdK/186/2019 nie je možné vyhotoviť
súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 28.10.2019

K095534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 1894 / 1, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/144/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Mário
Bučko, nar. 10.08.1978, bytom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 21.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
SR – Krajský súd v Bratislave
SR – Krajský súd v Bratislave
SR – Krajský súd v Bratislave
SR – Krajský súd v Bratislave

IČO:
00 215
00 215
00 215
00 215

759
759
759
759

Ulica:
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka

Číslo:
10
10
10
10

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
813 66
813 66
813 66
813 66

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
39,83 €
13,57 €
36,84 €
37,04 €

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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SR – Krajský súd v Bratislave 00 215 759 Záhradnícka 10
SR – Krajský súd v Bratislave 00 215 759 Záhradnícka 10

Deň vydania: 31.10.2019

Bratislava 813 66 Slovenská republika 36,71 €
Bratislava 813 66 Slovenská republika 60,00 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K095535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 1894 / 1, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/144/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Mário
Bučko, nar. 10.08.1978, bytom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 23.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
35575951 Hodžova 11
Žilina 010 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
63,18 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K095536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentová Ľudmila, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 488/7, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/114/2018 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/114/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Ing.
Ľudmila Valentová, nar. 21.07.1955, bytom Jánošíkova 488/7, 941 11 Palárikovo, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 23.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky:
Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.
Intrum Slovakia s.r.o.

IČO:
35831154
35831154

Ulica: Číslo: Obec
Mýtna 48
Bratislava
Mýtna 48
Bratislava

PSČ:
Štát
811 07 Slovenská republika
811 07 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2 156,21 €
223,32 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K095537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 965, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Katarína Boriková, nar. 23.02.1986, bytom 925 84 Vlčany 965 oznamujem, že som
do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to
nasledovnú pohľadávky veriteľa IUSTUS s.r.o., IČO: 18631916, prihlásenú prihláškou pohľadávy zo dňa
30.9.2019:
Veriteľ
IUSTUS s.r.o.

Dátum doručenia
21.10.2019

Podaná v lehote
Nie

Spolu v EUR
11074,90

Tomáš Timoranský, správca

K095538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleońora Farkasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petofiho 16, 940 01 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/207/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/207/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka:
Eleonóra Farkasová, nar. 16.02.1967, bytom: 941 31 Dvory nad Žitavou, t.č. Petöfiho 16, 940 01 Nové
Zámky, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca
pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý
je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR platí, že: správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 28.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K095539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Neviďanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 502/225, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/199/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Zdenka Neviďanská,
nar. 09. 05. 1958, bytom: Štefánikova 502/225, 956 31 Krušovce.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K095540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/37/2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10333/N (ďalej len „SATEC SK a.s.“),
na základe v poradí druhého záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s., zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Prima banka Slovensko, a.s. a veriteľského
výboru ako zástupcu všeobecnej podstaty (ďalej spolu aj ako „Príslušný orgán“), zverejňujem týmto
2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na speňaženie časti podniku úpadcu SATEC SK
a.s. v konkurze.
Predmetom VPK je speňaženie majetku úpadcu, nehnuteľností, ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 72/2018 dňa
13.04.2018 (K024549) a OV č. 83/2018 zo dňa 30.04.2018 (K028689) v znení aktualizácie súpisu zverejnenom
v OV č. 212/2018 dňa 05.11.2018 (K083919) vrátane hnuteľných vecí, ktorých súpis bol zverejnený v OV č.
218/2018 dňa 13.11.2018 (K086692) (ďalej ako „Časť podniku“).
Areál, v ktorom sa majetok úpadcu nachádza je situovaný v Nitre, mestská časť Horné Krškany, Novozámocká
102, v blízkosti diaľničného obchvatu a v smere hlavného dopravného ťahu Nitra – Nové Zámky.
Podmienky účasti vo VPK
1. Účasť vo VPK je podmienená registráciou záujemcu do VPK. Podmienky VPK a informácie o predávanej
Časti podniku sú uvedené v Podmienkach ponukového konania, ktoré správca poskytne
zaregistrovaným záujemcom e-mailom (zvara@zvarapartners.eu) alebo osobne počas úradných hodín v
kancelárii správcu, Obchodná 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Bližšie informácie k
VPK je možné získať aj telefonicky na čísle +421 905 559 098 .

2. Podmienky ponukového konania správca vydá záujemcovi po registrácii vo VPK a zaplatení poplatku vo
výške 200 eur (dvesto eur); poplatok je záujemca povinný uhradiť na číslo účtu v tvare IBAN: SK78 0200
0000 0030 0794 2256, variabilný symbol ICO záujemcu – právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa, alebo rodné číslo záujemcu – fyzickej osoby nepodnikateľa alebo do pokladne správcu
počas úradných hodín.

3. V žiadosti o registráciu do VPK záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
- obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
- sídlo spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,
- IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,
- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
- mailovú adresu a telefonický kontakt,
- kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

4. Žiadosť o registráciu záujemcu do VPK podpíše štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba,
ktorá žiadosť predkladá; ak žiadosť predloží splnomocnená osoba záujemcu, k žiadosti o registráciu je
povinná priložiť splnomocnenie. V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca ktorý sa zaregistruje podľa bodu 3. a 4. do VPK okrem Podmienok ponukového konania obdrží:
formulár Záväzná ponuka
návrh zmluvy o predaji Časti podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;
návrh Dohody o zmluvnej pokute

6. Záujemca ktorý sa zaregistruje do VPK podľa bodu 3. a 4. má možnosť nahliadnuť do znaleckého
posudku č. 272/2017 zo dňa 31.07.2017 na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktoré sú
predmetom predaja Časti podniku a ktorý vypracoval znalec Ing. Maroš Murčinka a zároveň si dohodnúť
obhliadku Časti podniku; vzhľadom na prenájom niektorých nehnuteľností si správca vyhradzuje právo
stanoviť v priebehu plynutia lehoty na predkladanie ponúk 2 termíny, ktoré budú pre záujemcov záväzné.

7. Záväznú ponuku je záujemca povinný zaslať/doručiť na adresu správcu Obchodná 2, 811 06 Bratislava k
spisovej značke 31K/37/2017 S1314 v zalepenej obálke a na prednej strane obálky uviesť výrazným
písmom „Ponukové konanie – predaj Časti podniku úpadcu SATEC SK – NEOTVÁRAŤ“, počas
úradných hodín správcu, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.

8. Lehota na predkladanie ponúk je dvadsať (20) dní, počítaných od nasledujúceho dňa po zverejnení
VPK v Obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť správcovi
fyzicky doručená v lehote na predkladanie ponúk, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Na
ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať náležitosti uvedené v Podmienkach ponukového konania alebo
bude do kancelárie správcu doručená po lehote na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

9. Záujemca je povinný zložiť na účet správcu uvedený v bode 2 finančnú zábezpeku v sume 50.000,- €
(päťdesiat tisíc eur) (ďalej aj „kaucia“), kaucia musí byť pripísaná na účet správcu konkurznej podstaty
úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do ponukového konania;

10. Podrobnosti o obsahu Záväznej ponuky, plynutí lehoty na doručenie Záväznej ponuky, otváraní obálok
a vyhodnotení Záväzných ponúk sú uvedené v Podmienkach ponukového konania.
11. Záväzná ponuka nie je limitovaná súpisovou hodnotou Časti podniku.
Peter Zvara, správca

K095541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Strážovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 8665/19C, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/166/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/166/2019
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

Správa dlžníka Milan Strážovský, nar. 04.02.1978, bytom Andovská 19C, 940 02 Komárno, podnikajúci pod
obchodným menom: Milan Strážovský, s miestom podnikania: Andovská 19C, 940 02 Komárno, IČO: 44 797 176
týmto v súlade s § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísané nižšie uvedené
pohľadávky, ktoré boli prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1. veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Paríž
pod číslom 542 097 902 RCS Paris, so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, konajúca
prostredníctvom: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713,
pohľadávka vo výške 1.960,71 Eur;
2. veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Paríž
pod číslom 542 097 902 RCS Paris, so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, konajúca
prostredníctvom: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713,
pohľadávka vo výške 202,34 Eur;
JUDr. Marián Dobiš, správca

K095542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mattaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/274/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7odK/274/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Mattaj , nar. 06.03.1977, bytom Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský
Mikuláš, zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,
Iná majetková hodnota
Položka č. 1. pohľadávka z účtu banky SLSP, a.s. v sume 1226,15 eur
10.10.2019 v sume 1226,15 eur

pripísaná na účet správcu dňa

Súpisová hodnota 1226,15 eur

Položka č. 2. pohľadávka z účtu banky Prvá stavebná sporiteľňa a.s. v sume 75,91 eur
správcu dňa 17.9.2019

pripísaná na účet

Súpisová hodnota 75,91 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

Deň vydania: 31.10.2019

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K095543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klanduchová Michaela, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 100/15, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VEC: Vyradenie inej majetkovej hodnoty – doplnkového dôchodkového sporenia
Uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 26.08.2019, sp. zn. 2OdK/269/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 02.09.2019, č. OV 168/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Michaela
Klanduchová, nar. 30.05.1977, bytom Okružná 100/15, 022 04 Čadca – U Hluška, do 31.10.2017 podnikajúceho
pod obchodným menom Mgr. Michaela Klanduchová, s miestom podnikania Okružná 100/15, 022 04 Čadca – U
Hluška, IČO: 41 901 045 (ďalej len „Dlžník“) a bol som ustanovený do funkcie správcu Dlžníka.
Dlžník vo svojom Návrhu na vyhlásenie konkurzu uviedol, že je vlastníkom doplnkového dôchodkového sporenia DDS – AXA d. d. s., a. s., číslo zmluvy: 300287717.
Vzhľadom na to, že podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, podľa § 18, podmienky
vyplatenia jednorazového vyrovnania nie sú splnené pre krátku dobu platnosti zmluvy a zmluva podľa § 57,
zákona č. 650/2004 pri jej ukončení by zanikla bez akéhokoľvek plnenia, správca z odbornou starostlivosťou
podľa §7 ZKR vyradzuje túto súpisovú zložku zo zoznamu majetku podliehajúceho konkurzu.

V Žiline dňa 25.10.2019
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K095544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čadecký Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 1004/38, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/233/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/233/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Mário Čadecký, nar. 28.12.1987, bytom Jilemnického 1004/38, 038 52 Sučany, adresa na
doručovanie Dlhá nad Kysucou 295, 023 54 Dlhá nad Kysucou, podnikajúceho pod obchodným menom
Mário Čadecký, s miestom podnikania Jilemnického 1004/38, 038 52 Sučany, IČO: 44 971 699, týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K095545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klanduchová Michaela, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 100/15, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca konkurznej podstaty dlžníka: Mgr. Michaela Klanduchová,
nar. 30.05.1977, bytom Okružná 100/15, 022 04 Čadca – U Hluška, do 31.10.2017 podnikajúceho pod
obchodným menom Mgr. Michaela Klanduchová, s miestom podnikania Okružná 100/15, 022 04 Čadca – U
Hluška, IČO: 41 901 045 v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý
bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M, MBA správca

K095546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkrivánska 829, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/298/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/298/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Ján Zubaj, nar. 26.11.1970, Podkrivánska 829, Važec sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K095547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubený Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 78/6, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/260/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/260/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Stanislav Hubený, nar. 12.02.1983, trvale bytom Bystrická 78/6, 015 01 Rajec, do 07.10.2009
podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Hubený RGS, s miestom podnikania Bystrická 78/6, 015 01
Rajec, IČO: 44 457 898, 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 nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne
majetkové položky.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K095548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mattaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/274/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7odK/274/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ VUB Leasing a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR,
Zabezpečená suma 9954,84 eur, právny dôvod:
120151593 zo dňa 9.3.2015,

zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č.
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Súpisová zložka č.1

EČ

VIN:

KE 820 JM

TMBJJ73T3B9033847

druh vozidla
osobné vozidlo

Továrenská značka
Škoda Superb

ROK VÝROBY
2011

Súpisová hodnota 4000,-eur

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K095549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Gír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/25/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Ľubomír Gír, nar. 27.09.1962, Žilina, 010 01 Žilina sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca
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K095550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Chudejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodie 60, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/29/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.
Správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Mária Chudejová, nar. 07.08.1956, bytom Závodie 60, 023 54
Turzovka týmto, v súlade s ustanovením § 167n ods.1 v spojení s ustanovením § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku dlžníka.
Predmet ponukového konania:
Nehnuteľný majetok dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 68/2019 s dňom vydania 05.04.2019, pod K029120, ktorý sa speňažuje jednotlivo, každá súpisová
zložka majetku samostatne. Predmetom ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti :

Pozemky:
druh pozemku:
trvalý trávny porast
zastav.plocha a nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
trvalý trávny porast
ostatná plocha
ostatná plocha
lesný pozemok
trvalý trávny porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

výmera v m2
918
332
816
4614
633
736
2121
2058
74514
26456
2343
1476
1098
1096
634
105875
7879
344
764
856
2153
1698
210
1611
396
1337
12
475
121
14

štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

obec:
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka

názov k.ú.
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turkov
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka

číslo LV
2394
2394
2393
2316
2297
2297
2296
2272
2247
2246
2245
2315
1742
1593
1664
1592
1591
1565
1565
1505
1564
1344
4577
4577
6770
6770
4614
4503
4504
4504

parc. číslo
4124/2
4124/11
4124/1
2569
1404
1405
1425
1396
2725
2850
2833
1454
2328
1406
1340
2546/1
1402
1341
1355
1395
1410
6431
1479
1513
9914
10057
1696/1
1241
1242
1319

parc. reg.:
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E

spol. podiel:
31/98496
31/98496
31/98496
1/.50
140/5499
140/5499
140/5499
718/2058
1/117
1/117
313/16848
1/.50
1/.3
14/700
14/700
14/700
14/700
140/5499
140/5499
91/856
140/5499
1/.50
5/.2316
5/.2316
1/.2
1/.2
1/351
105/48636
1/.18
1/.18

€
najniž. podanie:
neurčené
neurčené
2
47,6
neurčené
neurčené
neurčené
194,83
448,2
126,1
348,22
22,18
104,83
21,92
12,68
1156,34
157,58
8,76
19,45
91
12,72
33,96
neurčené
3,48
198
668,5
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
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záhrada
zastav. plocha a nádvorie
zastav.plocha a nádvorie
trvalý trávny porast
zastav. plocha a nádvorie
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trvalý trávny porast
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zastav. plocha a nádvorie
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zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
lesný pozemok
orná pôda
ostatná plocha
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
zastav.plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
orná pôda
orná pôda
zastav. plocha a nádvorie
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha

24
281
26
12
3237
2542
621
81
91
1869
1347
431
510
437
390
340
50
209
31
818
412
275
462
332
156
4503
9689
2984
6414
1014
3543
34934
4685
860
35
1033
2173
1170
7728
1009
609
53
33
163
20
42
2
642
275
51
28
51
452
2354
445
4834
12
7
6
1439
3343
184
52
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Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
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Turzovka
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Turzovka
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Turzovka
Turzovka
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4524
4524
4524
4524
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
8805
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8805
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8806
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8806
8806
8806
8806
8806
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8806
8806
8806
8806
8804
8804
8804
8804
8804
8804
8804
4499
4499
4499
4499
4499
9371
4473
4473
4479
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285

835/1
836/1
836/2
1298/1
6564/1
6564/2
6564/3
6564/4
6564/5
6564/7
6564/8
6564/10
6565/1
6570/4
6570/5
6574/6
6574/7
6574/8
6574/9
6574/10
6574/14
6596/2
6599/4
11593/1
11594/1
11600
11604/1
4124/1
4493
4498/1
4500
11097/1
11098/1
11098/2
11587/1
11589/1
11591/1
11591/2
11601
11604/5
413/1
413/2
3716/4
3716/5
3716/6
679/1
679/3
1232
1295
1377/4
1488
1494
1169
1676/1
1695/1
1182/4
413/3
413/4
3716/7
5432/15
5432/16
5432/18
5432/19

Deň vydania: 31.10.2019
C
C
C
E
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C

1/414
1/414
1/414
1/414
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
1/.12
1/.12
1/.12
1/.12
1/.12
210/156996
210/156996
210/156996
5/.2316
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496

neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
5,09
4
neurčené
neurčené
neurčené
2,94
2,12
neurčené
1
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
3,05
7,51
16,15
neurčené
8,92
6,58
1,13
1
1
1
1
1,57
2,43
neurčené
2
1
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
53,5
22,92
21,25
2,33
4,25
neurčené
3,15
neurčené
10,44
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
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vodná plocha
vodná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
ostatná plocha
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast
lesný pozemok
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok

100
87
431
16
315
15
5768
392
373
287
19411
2209
19020
17160
2363
2357
265
109
363
35358
428
26
50319
4941
2893
1609
1366
1311
792
691
1457
4579
37
453
2648
299
8871
100
490
122
850
977
1242
1135
7
80
7936
1105
375
556
1347
540
1873
720
1315
126
56
542
205
770
107
152
123
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Turzovka
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Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa

Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
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Turzovka
Turzovka
Turzovka
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Turzovka
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Turzovka
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Turzovka
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Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa

4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
4285
3534
3534
3534
3534
3534
3534
3534
3534
3534
3534
3534

5432/20
5432/22
6606/3
6606/4
6623/8
6623/10
6627/5
636/21
669/1
4124/2
4487
4488
4489
4490
4492
4494
4495
4496
4497
4499/2
11088/2
11088/3
11088/4
11091/1
11091/10
11091/11
11091/15
11091/29
11091/45
11091/46
11091/47
11091/57
11091/73
11093/2
11095/6
11095/10
11096
11099/1
11100/1
11588/1
11589/2
11590
11592
11593/2
11594/2
11598
11599
11602
11603
11604/3
11604/6
33496/5
11591/3
11591/4
11591/5
11866/1
11866/2
11866/3
11868/1
11868/2
11869/1
11869/2
11869/3

Deň vydania: 31.10.2019
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496

neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
11,13
neurčené
neurčené
15,84
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
2,46
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
1,33
1,81
2
2
2
1
1
1,18
1
1
1
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lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
ostatná plocha
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
zastav. plocha a nádvorie
zastav. plocha a nádvorie
orná pôda
záhrada
trvalý trávny porast
lesný pozemok

2
49
736
908
4548
372893
59
25
20
1010
136
1428
44
75
456
1385
630
35
131
16
125
116
48
5297
83
455
71
47
75
200
402
74514
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SR
SR
SR
SR
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SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Turzovka

Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Korňa
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Turzovka
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Klokočov
Turkov

3534
3534
3534
3534
3534
3534
4522
4522
4522
4491
4284
8982
15781
15781
15781
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
15877
2247

11869/4
11869/5
11869/6
11869/7
11869/8
11869/9
1296
1423
1436
1221
636/20
1182/2
11097/2
11097/3
11097/4
11588/2
11588/3
11589/101
11591/201
21805
21806/1
21806/2
21806/3
24249/1
24249/2
24249/3
24251/1
24251/2
24252
24253
28476
2725
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E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C

31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
12/.6588
12/.6588
12/.6588
1/.324
31/98496
5/.2316
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
31/98496
13/1296

1
1
1
1
9,07
110,9
1
2
2
3,12
1
3,08
5
5
5
neurčené
neurčené
5
1
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
13,34
5
5
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
neurčené
449,94

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní, spolu so špecifikáciou predmetu kúpy,
jednotlivo, za každú súpisovú zložku majetku, o ktorú má záujemca záujem, musí byť správcovi doručená poštou
v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.: 1OdK/29/2019- PONUKOVÉ KONANIE“, na adresu
kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
·
·
·

presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra),
ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového konania, ktorá nesmie byť nižšia než je určená cena
najnižším podaním,
doklad preukazujúci zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu jednotlivo, za
každú súpisovú zložku majetku, o ktorú má záujemca záujem, s presným označením súpisovej zložky
majetku zo súpisu, na ktorú sa ponuka vzťahuje, na účet správcu.

Účet správcu je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342,VS
01292019, súčasne so zaslaní ponuky do prvého kola ponukového konania, najneskôr však do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk. Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne
žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, s ktorým
správca do 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania uzatvorí kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania predložené ponuky
s neúmerne nízkou cenou, čo v tomto prípade je cena menšia ako 30 % určenej hodnoty majetku pri majetkových
položkách neurčeného podania.
Náklady, správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania je povinný
znášať víťaz ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca v lehote 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania, vráti nimi zložené zálohy kúpnej ceny.
V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu so správcom, znáša zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR, že ak sa nepodarí speňažiť
majetok ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
pätnástich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K095551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Králiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/173/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

155

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

ÚPADCA
Veriteľ
Právny dôvod vzniku pohľadávky

Suma pohľadávok vrátane príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
Počet príloh

Renáta Králiková, Thurzova 1/17, 036 01 Martin
Intrum Slovakia, s. r. o., Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 35 831 154
1.15Csp/98/2018 – platobný rozkaz Okresného súdu Martin – 5.201,70 €,
2. 15Csp/96/2018 – platobný rozkaz Okresného súdu Martin – 1.242,40 €,
3. 15Csp/163/2018 – platobný rozkaz Okresného súdu Martin – 2.011,14 €,
4. 15Csp/201/2018 – platobný rozkaz Okresného súdu Martin – 7.849,04 €.
16.304,28 €
28. 10. 2019
20

V Čadci dňa 28. 10. 2019
Imrich Šimulák, správca

K095552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Švec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 105/32, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/254/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/254/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
ÚPADCA
Veriteľ
Právny dôvod vzniku pohľadávky
Suma
pohľadávok
príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
Počet príloh

Juraj Švec, bytom Školská 105/32, 013 36 Terchová
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
PK 9408298702 – neuhradené poistné za obdobie 11/2012 – 08/2019 doložené platobným kalendárom
platiteľa poistného.
vrátane 5.881,80 €
28. 10. 2019
3

V Čadci dňa 28. 10. 2019
Imrich Šimulák, správca

K095553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REaMOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Meso
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 584 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
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: 31.10.2019

Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Peňažná pohľadávka
p.č. Popis súpisovej zložky Právny dôvod zápisu

Dlžník/Povinný

Súp.
hodnota
majetku

Poznámka

Peňažné prostriedky v Majetok úpadcu patriaci do Národná diaľničná
súdnej úschove
konkurznej podstaty v
spoločnosť, a.s., sídlo:
106 zložené za účelom
zmysle ust. § 67 ods. 1 písm Mlynské Nivy 45, 821 09
splnenenia záväzku od b) ZKR, uznesenie OSZA, Bratislava, ICO: 35 919
zložiteľa NDS, a.s.
sp.zn. 9U4/2012-59
001

Po nadobudnutí právoplanosti uznesenia bude
účtárňou OSZA poukázaná na účet úpadcu
185,49 €
ČSOB banka, a.s.: IBAN:
SK1075000000004021027681 suma 185,49 €.

JUDr. Radovan Birka, správca

K095554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dielenská Kružná 3149/44, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/298/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/298/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina , správca
úpadcu Roman Daniš, nar. 19.12.1971, trvale Dielenská Kružná 3149/44, 038 61 Vrútky, korešpondenčná adresa:
M.R.Štefánika 6, Vrútky v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8OdK/298/2018
v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis konkurznej
podstaty úpadcu, ktorí tvorí:
a/ pozemky
por.č. parc. č.

druh pozemku

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

Záhrada
orná pôda
lesný pozemok
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
Záhrada
trvalý travny porast
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast

5400
10471/2
5117
5239
10366
10408/1
10417/1
5241
5242
5259
10459
10462/1
10462/2
10464/1
10464/2
5116
5398
5147
10402/1
10402/2
10402/3

LV č. kat.úz.
189
189
191
192
192
377
377
1390
1390
1390
1398
1398
1398
1628
1628
1634
1744
1745
1745
1745
1745

Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice

okres
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča

parcela registra
výmera v m2
C/E
C
299
E
335
C
1006
C
1055
E
103
E
1112
E
21609
C
321
C
383
C
149
E
1249
E
898
E
553
E
1403
E
1018
C
2993
C
178
C
315
E
819
E
1059
E
1246

spoluvl. podiel súp. hodnota
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
1/576
1/576
7/1920
7/1920
7/1920
1/360
1/360
1/360
1/360
1/360
7/1920
1/144
7/720
7/720
7/720
7/720

3,27 €
0,24 €
0,73 €
0,77 €
0,08 €
0,39 €
7,50 €
0,23 €
0,28 €
0,11 €
0,69 €
0,50 €
0,31 €
0,78 €
0,57 €
2,18 €
3,71 €
0,61 €
1,59 €
2,06 €
2,42 €
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

10402/4
10402/5
10402/6
10402/7
10402/8
10405/1
10405/2
10405/3
10411/1
10411/2
10414
10416
10430/102
10430/103
10436/2
5253
5427
10456/1
13868/3
10636
10410/1
10410/2
10361
10475/1
10475/8
10475/40
10475/42
13868/6
10383/1
10383/3
10390
10392/1
10392/2
10392/3
10392/4
10392/5
10392/6
10392/7
10392/8
10408/2
10394
10633/100
10633/101
10388
10399
10413
5396
10436/1
10436/2
10436/3
10403/1
10403/2
10403/3
10403/4
10403/5
10403/100
10403/101
5132
5138
10423/2
10423/4
10423/6
10433/1

trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
lesný pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
zastavaná plocha a nádvorie
lesný pozemok
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
Záhrada
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1745
1820
2055
2059
2059
2308
2417
2417
2418
2421
2421
2421
2421
2421
2422
2422
2422
2426
2426
2426
2426
2426
2426
2426
2426
2429
2430
3019
3019
3348
3348
3348
3349
3353
3353
3353
3354
3354
3354
3354
3354
3354
3354
3355
3355
3355
3355
3355
3356

Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice

Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E

1797
167
95
69
1393
1225
1367
1332
892
1020
2549
91
354
537
786
358
571
388
227
8753
1773
839
1487
757
70
1386
274
298
41776
524
3749
1064
610
391
8156
2136
2710
2515
3479
1447
6253
8887
732
10478
8464
2961
230
3846
2154
902
653
2256
1660
2479
1209
552
621
147
175
5245
201
4933
241

Deň vydania: 31.10.2019
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/1920
1/1080
1/1080
1/1080
1/1152
7/1080
7/1080
7/1920
1/1080
1/1080
1/1080
1/1080
1/1080
7/1920
7/1920
7/1920
269/51840
269/51840
269/51840
269/51840
269/51840
269/51840
269/51840
269/51840
1/576
1/1152
1/1152
1/1152
1/108 + 11/2592
1/108 + 11/2592
1/108 + 11/2592
1/144
7/960
7/960
7/960
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/720
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920

3,49 €
0,32 €
0,18 €
0,13 €
2,71 €
2,38 €
2,66 €
2,59 €
1,73 €
1,98 €
4,96 €
4,42 €
0,69 €
1,04 €
1,53 €
6,53 €
0,11 €
0,07 €
0,04 €
1,52 €
2,30 €
1,09 €
1,08 €
0,14 €
0,01 €
0,26 €
0,05 €
0,06 €
30,46 €
0,38 €
2,73 €
1,10 €
0,63 €
0,41 €
8,46 €
2,22 €
2,81 €
2,61 €
3,61 €
0,50 €
1,09 €
1,54 €
0,13 €
28,29 €
22,85 €
7,99 €
4,79 €
5,61 €
3,14 €
1,32 €
1,27 €
4,39 €
3,23 €
4,82 €
2,35 €
1,07 €
1,21 €
2,68 €
3,19 €
3,82 €
0,15 €
3,60 €
0,18 €
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

10433/2
10440/1
10440/2
10453/3
10453/4
10453/100
10453/101
10453/102
10453/103
10435
5136
5137
5139
5140
5141
5142
10446/3
10377/100
10377/101
10384/100
10384/101
10384/102
10401
10362
10371/2
10371/5
10376/100
10376/101
10379
10382/1
10382/2
10385
10395
10415/2
10415/3
10415/4
10415/5
10415/6
10415/8
10415/100
10415/101
10415/102
10415/103
10415/104
10409/1
10409/2
10409/3
10418/2
10418/100
10418/101
10422
10442/1
10442/2
10442/3
10442/4
10442/5
10442/6
10443/1
10443/2
10451
8354
5243
5244

lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
orná pôda
trvalý travny porast
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
Záhrada
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
Záhrada
lesný pozemok
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
lesný pozemok
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
lesný pozemok
Záhrada
Záhrada
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3356
3356
3356
3356
3356
3356
3356
3356
3356
3357
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3359
3367
3367
3368
3368
3368
3370
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3371
3373
3373
3373
3373
3373
3373
3373
3373
3373
3373
3373
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3375
3376
3936
3936

Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice

Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C

97
371
551
1377
1213
1785
494
2337
463
961
173
308
382
297
331
628
202
10778
606
1393
17527
50
4615
315
31
87
3443
710
1272
8042
616
1585
3599
331
792
905
2089
964
2538
4953
6781
3901
596
1218
325
590
1124
1961
827
606
2646
2463
284
126
65
95
235
521
333
1322
5180
415
159

Deň vydania: 31.10.2019
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/768
7/768
7/768
7/768
7/768
7/768
7/768
7/5760
7/5760
7/11520
7/11520
7/11520
1/144
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
19/2160
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
7/360
1/240
7/1920
7/1920

0,07 €
0,27 €
0,40 €
1,00 €
0,88 €
1,30 €
0,36 €
1,70 €
0,34 €
0,70 €
0,32 €
8,42 €
0,70 €
0,54 €
0,60 €
1,14 €
5,52 €
2,62 €
0,15 €
0,17 €
2,13 €
0,01 €
6,41 €
0,23 €
0,02 €
0,06 €
2,51 €
0,52 €
0,93 €
5,86 €
0,45 €
1,16 €
2,62 €
0,58 €
1,39 €
1,59 €
3,68 €
1,70 €
4,47 €
8,71 €
11,93 €
6,86 €
1,05 €
2,14 €
1,26 €
2,29 €
4,37 €
7,63 €
3,22 €
2,36 €
10,29 €
9,58 €
1,10 €
0,49 €
0,25 €
0,37 €
0,91 €
2,03 €
1,30 €
5,14 €
4,32 €
4,54 €
1,74 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

5246
10389
10397
10398
10412
10374/6
10374/51
10374/52
10387/1
10387/3
10387/41
10400
5362
5363
5364
5370
5371
10417/2
10452/1
10452/2
13868/5
13869/1
10452/3
10468/1
10468/2
10446/1
10427
10430/100
10430/101
10439/1
10420
10432/1
10466
10432/2
10441/1
10441/2
10448/100
10448/101
10449
10374/53
10454
10371/1
10371/3
10371/4
10373/1
10373/2
10387/42
10423/1
10423/3
10423/5
10475/41
13869/3
10476

Záhrada
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
trvalý travny porast
Záhrada
trvalý travny porast
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
trvalý travny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý travny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý travny porast
trvalý travny porast
lesný pozemok
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3936
4390
4390
4390
4390
4406
4406
4406
4475
4475
4475
4476
4908
4908
4908
4908
4908
5698
5762
5762
5762
5762
5763
5764
5765
6082
6085
6085
6085
6085
6086
6086
6086
6087
6087
6087
6087
6087
6087
6178
6443
7396
7396
7396
7396
7396
7400
7402
7402
7402
7404
7404
7405

Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice
Kolárovice

Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča
Bytča

C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

652
2666
11876
13617
5371
3423
725
6130
5433
2268
2302
9980
2023
788
2120
622
378
4150
43325
1257
582
438
33
2969
1055
9021
1472
114
782
340
3146
625
117
86
705
509
825
741
860
140
1642
357
111
46
429
31
3107
4537
10486
4466
264
42
321
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7/1920
11/2592
11/2592
11/2592
11/2592
7/1920
7/1920
7/1920
1/288
1/288
1/288
7/2304
31/3648
31/3648
31/3648
31/3648
31/3648
1/576
1/1080
1/1080
1/1080
1/1080
1/1080
1/1080
1/1080
7/768
7/720
7/720
7/720
7/720
7/240
7/240
7/240
7/240
7/240
7/240
7/240
7/240
7/240
7/1920
1/360
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
7/1920
1/288
7/1920
7/1920
7/1920
1/1080
1/1080
31/3648

7,13 €
2,26 €
10,08 €
11,56 €
4,56 €
2,50 €
0,53 €
4,47 €
3,77 €
1,58 €
1,60 €
6,06 €
3,44 €
1,34 €
3,60 €
15,86 €
0,64 €
1,44 €
8,02 €
0,23 €
0,11 €
0,08 €
0,01 €
0,55 €
0,20 €
16,44 €
2,86 €
0,22 €
1,52 €
0,66 €
18,35 €
3,65 €
0,68 €
0,50 €
4,11 €
2,97 €
4,81 €
4,32 €
5,02 €
0,10 €
0,91 €
0,26 €
0,08 €
0,03 €
0,31 €
0,02 €
2,16 €
3,31 €
7,65 €
3,26 €
0,05 €
0,01 €
0,55 €

b/ Stavby
Stavba súp. č. 773 postavená na pozemku par. č. 5133 (právny vzťah k parcele pod stavbou s.č. 773 nie je
evidovaný na liste vlastníctva) nachádzajúcej sa v kat. území Kollárovice, okres Bytča, zapísaná na Lv č. 1767
v spoluvlastníckom podiele 1/24 ín v súpisovej hodnote 200,-€
Celková súpisová hodnota je 771,60 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marian Ďurana, PhD.

K095555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murgošová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4321/43, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/282/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/282/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. so sídlom kancelárie Sládkovičová 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Iveta Murgošová, nar. 04.03.1965, trvale Hlboké 4321/43, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej aj ako len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8OdK/282/2018 po zistení že
konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. 8OdK/282/2018 sa končí.

K095556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Adamcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 1053, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/260/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/260/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
miesto,
dôvod
kde sa súpisov
deň
spoluvlastníck
zapísania
popis súpisovej zložky
evidenčn
hnuteľná
á
zapísani
výrobné číslo
stav
y podiel
súpisovej
majetku
é číslo
vec
hodnota
a do
dlžníka
zložky
nachádz majetku
súpisu
majetku
a
majetok,
ktorý
patril
dlžníkovi
Osobné vozidlo Suzuki
v čase
hnuteľná Ignis s EVČ: CA941DD, TSMMHY51S002841 CA941D opotrebovan
200
15.8.201
Dúbrava
1/1
vyhláseni
vec
VIN:TSMMHY51S002841
87
D
é
EUR
8
a
87 farba: červená
konkurzu
(§ 167h
ods. 1
ZKR)

Č.
typ
súpisov súpisov
ej zložky ej zložky
majetku majetku

8
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K095557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hariň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 721, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1960
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/4/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/4/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka v oddlžení – Stanislav
Hariň, nar. 03.09.1960, bytom Lisková 721, 034 81 Lisková, týmto v súlade s §168d zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára dlžníka.
Navrhované percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 100,00 %
Poučenie: Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Každý veriteľ,
ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v
Obchodnom vestníku námietku.

V Žiline, dňa 28.10.2019
KP recovery, k.s.,
správca

K095558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Parák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 2041 / 14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1957
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/71/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/71/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 25.08.2017, č. k. 7OdK/71/2017 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka Ing.
Marián Parák, nar. 02.03.1957, bytom Lesná 2041/14, 034 01 Ružomberok, do 22.10.2008 podnikajúci pod
obchodným menom Ing. Marian Parák PAROSPORT, s miestom podnikania Podhora 10, 034 01
Ružomberok, IČO: 11 940 905 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu
ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Májová 1582/22, 022 01 Čadca, t. č. 17.
novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 168/2017 zo dňa 04.09.2017.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 167u ods. 1 ZKR 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.
Správca podal na zverejnenie oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca
zároveň vyzval veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového
účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku. Dané oznámenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 162/2019 dňa 22.08.2019 pod zn. K073795.
Nakoľko všetci z prihlásených veriteľov správcovi oznámili dané zúčtovacie údaje, správca v súlade
s ustanovením § 167u ZKR vyhotovil rozvrh výťažku a splnil rozvrh výťažku.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Ing. Marián
Parák, nar. 02.03.1957, bytom Lesná 2041/14, 034 01 Ružomberok, do 22.10.2008 podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Marian Parák PAROSPORT, s miestom podnikania Podhora 10, 034 01 Ružomberok, IČO: 11
940 905, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ing. Marián Parák, nar. 02.03.1957, bytom
Lesná 2041/14, 034 01 Ružomberok, do 22.10.2008 podnikajúci pod obchodným menom Ing. Marian Parák
PAROSPORT, s miestom podnikania Podhora 10, 034 01 Ružomberok, IČO: 11 940 905, zrušuje.
V Čadci, dňa 28.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K095559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomírska Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 03601, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/267/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/267/2019
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. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Nikola
Ľubomírska, nar. 13.08.1991, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie P.V. Rovnianka 2/5, 036 01 Martin,
v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/267/2019, týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

V Žiline dňa 28.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konštiak Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biely Potok 715, 013 06 Terchová - Biely Potok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/259/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/259/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Konštiak, nar. 25.01.1980, bytom Biely
Potok 715, 013 06 Terchová, 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“), zverejňujem
súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
1
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 4465/3 – orná pôda o výmere 13520 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
2,44 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 12,20 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,20 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
2
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 4465/9 orná pôda o výmere 2464 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
0,44 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 2,22 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,20 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
3
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 4956/3 trvalý trávny porast o výmere 259847 m2
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štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
23,45 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 234,52 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,10 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
4
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 4956/4 trvalý trávny porast o výmere 1237 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
0,11 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 1,12 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,10 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
5
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 4956/8 lesný pozemok o výmere 28809 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
13,00 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 26,00 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,50 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
6
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 4956/9 trvalý trávny porast o výmere 2976m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
0,27 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 2,69 m2.
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Súpisová hodnota bola stanovená na 0,10 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.

vysvetlenie:

deň vyhotovenia súpisu
zapísania do súpisu:

a dôvod

28.10.2019; vlastníctvo dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
7
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 5130/2 lesný pozemok o výmere 238280 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
107,53 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 215,05 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,50 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
8
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 5130/3 lesný pozemok o výmere 18297 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
8,26 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 16,51 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,50 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:

Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej zložky majetku v
9
súpise konkurznej podstaty:
popis súpisovej zložky majetku:
Pozemok – parcela reg. E KN parc.č. 5328/9 trvalý trávny porast o výmere 11090 m2
štát, okres, obec, katastrálne územie,
Slovenská republika; Čadca; Nová Bystrica, Riečnica, Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor; LV č.
príslušný okresný úrad, katastrálny
1661
odbor, číslo LV:
spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/2216
súpisová hodnota majetku:
1,0 EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 10,01 m2.
Súpisová hodnota bola stanovená na 0,10 EUR/m2. Pri stanovení súpisovej hodnoty majetku
vysvetlenie:
správca vychádzal z Prílohy č. 1 – „HODNOTA ORNEJ PÔDY (OP) A TRVALÝCH TRÁVNATÝCH
PORASTOV (TTP)“ zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a
z prieskumu trhu.
deň vyhotovenia súpisu a dôvod
28.10.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:
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Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 28.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K095561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Letrich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mošovce 851, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/311/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/311/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina , správca úpadcu Ivan
Letrich, nar. 09.09.1988, bytom Mošovce 851, 038 21 Mošovce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. 9OdK/311/2018 v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 v znení
neskorších predpisov zverejňuje súpis konkurznej podstaty úpadcu, ktorí tvoria nasledovné veci, práva:
a/ pozemky
por.č. parc. č. druh pozemku
1

904/3

Zastavané
nádvoria

plochy

LV č. kat.úz.
a

1837

Mošovce

okres

parcela
registra
C/E

výmera
m2

Turčianske
Teplice

C

430

v spoluvl.
podiel
4/6

súp. hodnota
4.000 €

b/ Pohľadávka
voči spoločnosti IPL, s.r.o., so sídlom Stará Teheľna – areál, Sučan, IČO: 36 230 103 z titulu nevyplatenej mzdy

JUDr. Marian Ďurana, PhD.

K095562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 149/26D, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/102/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/102/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Eva Beňová, nar. 27.08.1967, trvale bytom Krčméryho 149/26 D, 038
21 Mošovce, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje, že končí konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku zostaveného dňa 11.10.2019.
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku, dňa 28.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K095563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištók Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nákladné nádražie 2436 / 22, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. so sídlom kancelárie Sládkovičová 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Milan Ištók, nar. 03.07.1981, trvale bytom Nákladné nádražie 2436/22, 036 01 Martin (ďalej aj ako len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7OdK/1/2019 po zistení že
konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. 7OdK/1/2019 sa končí.

K095564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlaváčik Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošín ., 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/228/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/228/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. so sídlom kancelárie Sládkovičová 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Anton Hlaváčik, nar. 18.01.1950, trvale 027 44 Tvrdošín, korešpondenčná adresa: M. Nešporu 216/8, 911
01 Trenčín, do 21.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Anton Hlaváčik, s miestom podnikania:
Medvedzie 145/21-16, 027 44 Tvrdošín, IČO: 37 669 788 (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7OdK/228/2018 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
7OdK/228/2018 sa končí.

K095565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Jusko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rieka 1517, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1960

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

168

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/239/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/239/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 5.8.2019, č. k. 3OdK/239/2019 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Július Jusko, nar.: 13.9.1960, Rieka 1517, Čadca ustanovil súd do funkcie
správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. Citované uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2019 dňa 12.8.2019.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 205/2019 zo dňa 23.10.2019 správca zverejnil súpis majetku
všeobecnej podstaty s tým, že žiadny majetok dlžníka nebol zistený
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku a skutočností uvedených dlžníkom pri osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze JUDr. Michal
Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka Július Jusko, nar.:
13.9.1960, Rieka 1517, Čadca vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 3OdK/239/2019 týmto oznamuje, že
vyhlásený konkurz sa zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia sa konkurz
v zmysle § 167v druhá veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku, dňa 28.10.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K095566
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

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, korešpondenčná adresa:
Lucenkova 1205/12-4, 026 01 Dolný Kubín, prihlásil súhrnnou prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ:
Mesto Dolný Kubín, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín, IČO: 00314463, dňa 11.10.2019
nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 148,50 €. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa
11.10.2019.

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

169

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k. s.

K095567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berzák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 317, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/122/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie kancelária: 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. 1OdK/122/2019 zo dňa
29.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 87/2019 zo dňa 07.05.2019, na majetok dlžníka: Ján Berzák,
narodený: 05.08.1955, bytom: Rosina 317, 013 22 Rosina, prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote
veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, dňa 20.09.2019 nezabezpečenú pohľadávku v
celkovej sume: 84,91 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 20.09.2019.
JUDr. Mgr. Miroslava Líšková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 594 / 62, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1964
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/660/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/660/2019
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: Ivan Berky, Sklárska 594/62, 987 01 Poltár, nar.: 19.11.1964 (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.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Ivan Berky

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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K095569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Nemcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 1176/18, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/24/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/24/2019
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
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.12.2018, ďalej písomného vyjadrenia dlžníka zo dňa 11.03.2019
dlžníka, vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: PharmDr. Janka Nemcová, nar. 18.04.1953,
trvale bytom T. Vansovej 1176/18, 050 01 Revúca zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K095570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Môlča 119, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2019
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
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.10.2018, ďalej písomného vyhlásenia dlžníka doručeného do
kancelárie správcu dňa 27.02.2019 a vyhlásení dlžníka z úvodného stretnutia v kancelárii správcu dňa 13.03.2019
dlžníka a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alena Bučková, nar. 15.03.1969, trvale
bytom Môlča 119, 974 01 Banská Bystrica, 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

171

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K095571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Bencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 400/2019, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1981
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/59/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/59/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uplynutím zákonnej lehoty 90 dní od vyhlásenia konkurzu si prihláškou neuplatnil svoju pohľadávku žiadny veriteľ.
Na základe tejto skutočnosti, v zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mgr. Iveta Bencová, nar. 18.01.1981, trvale
bytom Slobody 400/59, 966 81 Žarnovica zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K095572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Sojaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 5207/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/609/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/609/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslava Sojaková, nar.
21.06.1983, trvale bytom Šalgotarjánska 5207/6, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ustanovením § 167p zákona 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 182/2018 dňa 20.09.2018.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:

Súpisová položka
Motorové vozidlo VW Polo Classic

Popis
VIN: WVWZZZ6KZWR545816,
EČV: BR 311 BJ

Súpisová hodnota
300,- €

Miesto uskladnenia
Slnečná 40,
974 04 Banská Bystrica

Na vyššie uvedenom motorovom vozidle nie je platná STK a je nepojazdné.

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec – Volkswagen Polo
Classic.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 2OdK/609/2018 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna kúpna cena nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku. K cenovej ponuke záujemca právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1
mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu občianskeho preukazu. V prípade, že má
záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží
záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech
účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
2OdK/609/2018 a priezvisko alebo obchodné meno záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 048 419 53 86 a to v
úradných hodinách správcu.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného
ponukového konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky
ako víťaznej. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza
považovať za marenie verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech
konkurznej podstaty dlžníka. Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať predmet
ponukového konania v mieste jeho uskladnenia, prípade podľa pokynov správcu.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Slašťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Hámre 358, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1957
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1235/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1235
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka
Nehnuteľné veci

Súpisová
položka
Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Popis nehnuteľnosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Parcela “C KN“ č. 3104 o výmere 13165 m2, druh pozemku trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2286 Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “C KN“ č. 3324 o výmere 13844 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2286 Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “C KN“ č. 3598 o výmere 5275 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2286, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “C KN“ č. 3707 o výmere 17852 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2286, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “C KN“ č. 3708 o výmere 14221 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2286, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “C KN“ č. 4327 o výmere 3142 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2286, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, Katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “C KN“ č. 3413 o výmere 404 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 2911, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 1/1
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie, Horné Hámre
Parcela “E KN“ o výmere 3 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaný na LV č. 970, Štát: SR, Okres: Žarnovica, Obec: Horné 1/18
Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ 763/3 o výmere 176 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 908, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 8/432
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 385/2 o výmere 616 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 872/3 o výmere 570 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 872/4 o výmere 227 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
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Parcela “E KN“ č. 872/16 o výmere 122 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 893/3 o výmere 1 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 893/4 o výmere 129 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 893/7 o výmere 10234 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 966 o výmere 15551 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1004/1 o výmere 2930 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1004/2 o výmere 19715 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1004/3 o výmere 857 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1004/5 o výmere 78 m2, druh pozemku: orná
pôda, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, Obec: 320/991440
Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1004/6 o výmere 77 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1039 o výmere 4713 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1080/1 o výmere 15709 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1080/2 o výmere 89 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1097/4 o výmere 200 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1098/2 o výmere 1868 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1126/2 o výmere 14739 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1138 o výmere 42113 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1393 o výmere 86222 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
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lesný pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: 320/991440
Žarnovica, Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
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Parcela “E KN“ č. 1429/26 o výmere 8458 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1704/1 o výmere 9146 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1704/2 o výmere 737 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1707 o výmere 41331 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1712/1 o výmere 226288 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1712/2 o výmere 51641 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1720 o výmere 650 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1839/2 o výmere 1152 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1839/2 o výmere 320 m2, druh pozemku: trvalý
trávny porast, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č.1883/1 o výmere 1258 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1883/2 o výmere 632 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1887 o výmere 3430 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1889/1 o výmere 1722 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1919 o výmere 5765 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1939/2 o výmere 1551 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1995/1 o výmere 9408 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
Parcela “E KN“ č. 1996 o výmere 155103 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, zapísaný na LV č. 1492, Štát: SR, Okres: Žarnovica, 320/991440
Obec: Horné Hámre, katastrálne územie: Horné Hámre
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20.02.2019

Súpisová hodnota vyššie uvedeného súboru majetku - 200,- €
Správcovská
Správca konkurznej podstaty

a reštrukturalizačná,

k.

s.

K095574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švolík Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 318 / 13, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2014 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac júl 2019 vo výške 85,19 EUR, Spoluvlastnícky podiel
1/1, súpisová hodnota 85,19 EUR
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac august 2019 vo výške 85,32 EUR, Spoluvlastnícky
podiel 1/1, súpisová hodnota 85,32 EUR
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac september 2019 vo výške 78,73 EUR,
Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 78,73 EUR

v Hnúšti, dňa 28. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K095575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Belaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2010 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2010
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu Ľubor Belaj, nar.: 12.08.1960, trvale bytom: Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen, IČO: 33 305
650, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
25.10.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467, v celkovej prihlásenej sume vo výške 1 380,35 €. V
súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Smiešny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 288, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/782/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/782/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu , že sa konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu : JUDr. Zuzana
Dobrovanov Šimová, správca dlžníka- Jozef Smiešny, nar. 02.01.1980, bytom Priechod 288, 976 11 Priechod ,
oznamuje , že ku dňu 28.10.2019 bolo zistené , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .Správca
týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Smiešny, nar.
02.01.1980, bytom Priechod 288, 976 11 Priechod , v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka - Jozef Smiešny, nar. 02.01.1980, bytom
Priechod 288, 976 11 Priechod, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
Dňa 28.10.2019

K095577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Mišík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/841/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/841/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ondrej Mišík, nar. 25.02.1965, trvale bytom Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica, č. k.
5OdK/841/2019 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
28.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K095578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/729/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/729/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Róbert Horváth, nar. 29.05.1983, trvale bytom
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Róbert Horváth - BRIAND,
so sídlom podnikania Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 40 587 657 (ďalej len "Dlžník") týmto v zmysle
ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky PEUGEOT 306
Typ/variant/verzia: 7BKFXE/-/Evidenčné číslo: PT859BA
VIN: VF37BKFXE32271254
Rok výroby: 1998
Súpisová hodnota: 500 €.
III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese: Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania Správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti na adrese: m.eckertova@bankruptcy.sk resp. telefonicky na tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ
si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 5OdK/729/2019 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Husiná 82, 985 45 Husiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1987
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/869/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/869/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Husiná 82, 985 45 Husiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1987
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/869/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/869/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Igor Balog, nar. 03.01.1987, trvale bytom Husiná
82, 985 45 Husiná (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 196, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/729/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/729/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Andrej Horváth, nar. 18.9.1985, trvale bytom Partizánska 196, 981 01 Hnúšťa, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom: Andrej Horváth, s miestom podnikania Š. M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa,
IČO: 48 057 321 týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal 28.10.2019 do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa:

Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467, v celkovej
prihlásenej sume pohľadávky 46,70 €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K095582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 1034 / 41, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/839/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/839/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, vzhľadom k tomu, že zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Robert Antal

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

K095583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gergeľová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2149/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/676/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/676/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1782 týmto ako správca dlžníka: Michaela Gergeľová, nar. 15. 12. 1988, trvale bytom J.
Jesenského 2149/49, 960 01 Zvolen (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „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.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 199/2019 zo dňa 15.10.2019;
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

JUDr. Richard Konta, správca

K095584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machovičová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 449/268, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/810/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/810/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2/
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: Peugeot 607
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN: VF36BPHZ290814413
EVČ: DT421AU
r. v. : 2010
súpisová hodnota: 1.000,- €

3/
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: Renault Megane
VIN: VF1BA0F0D14915870
EVČ : DT615BB
r. v. : 2014
súpisová hodnota: 1.000,- €

Mgr. Robert Antal
správca

K095585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oštromová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Rimava 1068/34, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1962
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/731/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/731/2019
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.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Ulica
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska
Cintorínska

Číslo
21
21
21
21
21
21
21
21

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma
93,10 Eur
287,06 Eur
61,13 Eur
483,70 Eur
186,23 Eur
1 040,96 Eur
116,00 Eur
202,25 Eur
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Rimavská Sobota
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542,14 Eur

SKP, k.s., správca Lýdia Oštromová

K095586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniaková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/536/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/536/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že v predmetnom konkurze zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku
prihlásenú po základnej prihlasovacej lehote nasledovného veriteľa v nasledovnej výške:
Blackside, a.s., v sume 3858,14 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 28.10.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K095587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Lásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná 48, 962 02 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/308/2018 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: Iveta Lásková, nar. 10.11.1964, trvale bytom Kamenná 48, 966 22 Lutila
týmto v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení:

Vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných ponúk.
Predmetom ponukového konania je nasledovná peňažná pohľadávka, zapísaná do zoznamu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu:
Peňažná pohľadávka:
dlžník: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55, IČO: 00 686 930
titul: pohľadávka z titulu bezdôvodného obohatenia žalovaná na Okresom súd Bratislava I, sp. zn.:
25Csp/27/2016, zatiaľ bez vydania rozhodnutia vo veci samej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma pohľadávky: 4.277,50 EUR
súpisová hodnota: 4.277,50 EUR

I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj (prevod) vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 45 54 10 751, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu č. SK68 1100 0000 0029 2083 1367, VS 3082018.
Minimálna ponúknutá odplata za postúpenie pohľadávky nesmie byť nižšia ako 80 % súpisovej hodnoty.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.

II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň
nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Iveta Lásková – NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.

III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Iné skutočnosti
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 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K095588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Opálený Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica továrenská 315 / 27, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj pohľadávku dlžníka, a to:

Por.
Hodnota
Popis pohľadávky
Právny stav
č.
v€
pohľadávka dlžníka vo výške 3.200,- € voči dlžníkovi: Nikolas Oláh, nar.
Právoplatný a vykonateľný trestný rozkaz Okresného
1.
24.11.1991, trvale bytom J. Francisciho 2611/1A, Lučenec, titulom
3.200,súdu Lučenec č. k. 22T/190/2014-43 z 9.10.2014
náhrady škody

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 10
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/296/2019, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu,
číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu odplatu. Správca
v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti
informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh odplaty v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis
z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo fyzických
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).

JUDr. Dušan Paulík, správca

K095589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1957
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/837/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/837/2019
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 ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Ján Oračko, nar. 29.07.1957, trvale bytom Rúbanisko III
2904/28, 984 01 Lučenec (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,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 týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K095590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ikri Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk 129, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K095591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ikri Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk 129, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ustanovený správca týmto v zmysle 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. SK79 1100 0000 0026 2209
8814, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom
konaní.
V Banskej Bystrici, dňa 28.10.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K095592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Speváková Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 243, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2018 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR správca konkurznej
podstaty dlžníka: Kamila Speváková, nar. 27.02.1971, trvale bytom Priechod 243, 976 11 Priechod,
korešpondenčná adresa: Majerská cesta 64/A, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 5OdK/467/2018 v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca
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K095593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kochan Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočova 733, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/382/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/382/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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’’), správca
dlžníka Roman Kochan, nar. 17.02.1970, trvale bytom Klokočova 733, 981 01 Hnúšťa, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Roman Kochan, s miestom podnikania: Hačava 38, 981 03 Hnúšťa, IČO: 41 740 777 (ďalej
len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
30,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K095594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:
S1293, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávku veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
v celkovej sume 1.336,55,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K095595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Rohárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplý Vrch 58, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1985
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Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/753/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/753/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S 1826 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 30. 07. 2019, pod č. k.
4OdK/753/2019 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Nadežda Rohárová, nar.
29. 09. 1985, trvale bytom 58 Teplý Vrch, 980 23 Teplý Vrch (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 02.07.2019, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 08.08.2019 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Nadežda Rohárová, nar. 29. 09. 1985, trvale
bytom 58 Teplý Vrch, 980 23 Teplý Vrch, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Nadežda Rohárová, nar. 29. 09. 1985, trvale
bytom 58 Teplý Vrch, 980 23 Teplý Vrch, občan SR pod sp. zn.: 4OdK/753/2019, zrušuje.
V Lučenci, dňa 28.10.2019
RESKON, k.s., Správca

K095596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivničný rad 5188/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/822/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/822/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S 1826 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 27.08.2019, pod č. k. 5OdK/822/2019
ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Kováč, nar. 13.12.1966, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pivničný rad 5188/8, 984 01 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Kováč, s miestom
podnikania Malinovského B/6 / 79, 984 01 Lučenec, IČO: 32616546 (ďalej aj ako „Dlžník“). Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2019 zo dňa 04.09.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok dlžníka Peter Kováč, nar. 13.12.1966, trvale bytom
Pivničný rad 5188/8, 984 01 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Peter Kováč, s miestom
podnikania Malinovského B/6 / 79, 984 01 Lučenec, IČO: 32616546, nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý
by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Lučenci, dňa 28.10.2019
RESKON, k.s., Správca

K095597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čarnoky Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 281/28, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1254/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1254/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Hnuteľné veci:
Popis
AUDI A6

ks
1

Rok výroby
2001

Stav opotrebovanosti
nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
1 500 €

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K095598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 29/2015 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 29/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po rozhodnutí Okresného súdu Zvolen o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov – Rozsudok
6C/8/2016-43 zo dňa 26. 10. 2016 oprava súpisu všeobecnej podstaty. Súpisová zložka č.1 Hnuteľná vec:
Spálňová zostava AVA rok 1988 súpisová hodnota: 50 € v podiele: 1/2 Súpisová zložka č.2 Hnuteľná vec:
Nábytková obývacia stena rok 2005 súpisová hodnota: 150 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.3 Hnuteľná vec:
Chodbová nábytková zostava bukas rok 1990 súpisová hodnota: 20 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.4 Hnuteľná
vec: Detská nábytková stena bukas rok 1992 súpisová hodnota: 30 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.5 Hnuteľná
vec: Televízor Thomson rok 2005 súpisová hodnota: 100 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.6 Hnuteľná vec:
Videorekordér JVC rok 1998 súpisová hodnota: 10 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.7 Hnuteľná vec: radio CD
prehravac Philips rok 2012 súpisová hodnota: 40 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.8 Hnuteľná vec: Domáce kino
Panasonic rok 2005 súpisová hodnota: 150 € v podiele: 1/2 Súpisová zložka č.9 Hnuteľná vec: Detská nábytková
stena bukas rok 1992 súpisová hodnota: 30 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.10 Hnuteľná vec: Konferenčný stolík
rok 2010 súpisová hodnota: 40 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.11 Hnuteľná vec: Mikrovlnná rúra Sencor rok
2012 súpisová hodnota: 40 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.12 Hnuteľná vec: Sedacia súprava rok 2000
súpisová hodnota: 120 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.13 Hnuteľná vec: Chladnička Elektrolux rok 2012
súpisová hodnota: 140 € v podiele: ½ Súpisová zložka č.14 Hnuteľná vec: Práčka Whirlpool rok 2010 súpisová
hodnota: 130 € v podiele: 1/2

K095599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 151 / 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp.zn. 2OdK/56/2019 zo dňa
01.02.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2019 zo dňa 11.02.2019, na majetok dlžníka:
Jaroslav Goral, narodený: 22.12.1983, bytom Partizánska 151/4, 965 01 Žiar nad Hronom prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951,
dňa 23.09.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 89,38 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dňa 23.09.2019.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadeřábek Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Daxnerova 301 / 1, 985 22 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/355/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/355/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Roland Kadeřábek, nar. 15.11.1977, trvale bytom Ulica
Daxnerova 301/1, 984 01 Lučenec-Opatová, korešpondenčná adresa 985 22 Cinobaňa, Točnica 5 oznamuje, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu
v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu
na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese
recovergroupks@gmail.com.

K095601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadeřábek Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Daxnerova 301 / 1, 985 22 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/355/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/355/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 5OdK/355/2019 zo dňa 22.10.2019 bola spoločnosť
RECOVER GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku
dlžníka Roland Kadeřábek, nar. 15.11.1977, trvale bytom Ulica Daxnerova 301/1, 984 01 Lučenec-Opatová,
korešpondenčná adresa 985 22 Cinobaňa, Točnica 5 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 208/2019 dňa 28.10.2019.

V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto
ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

K095602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadeřábek Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Daxnerova 301 / 1, 985 22 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/355/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/355/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Roland Kadeřábek, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Roland Kadeřábek, born on 15th of
15.11.1977, trvale bytom Ulica Daxnerova 301/1, 984 01 November 1977, residing at Daxnerova street 301/1, 984 01 LučenecLučenec-Opatová, korešpondenčná adresa 985 22 Cinobaňa, Opatová, address for correspondence 985 22 Cinobaňa, Točnica 5, Slovak
Točnica 5 oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením republic hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/355/2019 zo dňa bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
22.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 208/2019 zo bankrupt by its resolution No.5OdK/355/2019 dated 22nd of October 2019
dňa 28.10.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli and published in the Commercial bulletin No. 208/2019 dated on 28th of
ustanovený za správcu úpadcu.
October 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom the purpose to create such schedule was published in the Commercial
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3
28 ods. 3 ZKR).
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.

K095603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu ELTECO, a.s. „v konkurze“, so sídlom Sládkovičova 37/A, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, týmto zvoláva schôdzu veriteľov, na deň 18.11.2019, s otvorením
schôdze o 11:00 hod., s miestom konania schôdze v rokovacej miestnosti na prvom poschodí administratívnej
budovy v prevádzke úpadcu na adrese Rosinská cesta 15, 010 08 Žilina. Prezentácia veriteľov sa začína o
10:30 hod., v mieste konania schôdze.
Program a predmet rokovania schôdze veriteľov : 1. Otvorenie schôdze veriteľov; 2. Voľba člena veriteľského
výboru; 3. Záver.
Poučenie :
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. (§ 35 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 29.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K095604
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:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
1. Peňažné pohľadávky:
Por. Popis
Dôvod vzniku
č.
1.1 peňažná pohľadávka vo výške 576,00 Eur voči dlžníkovi: Klaudia Žilková, Prešov, Pohľadávka
IČO: 40405338
zmluvy
1.2 peňažná pohľadávka vo výške 252,00 Eur voči dlžníkovi:
Pohľadávka
TRANS-COOPERA, s.r.o., Liptovský Mikuláš, IČO: 31619363
zmluvy
1.3 peňažná pohľadávka vo výške 25,20 Eur voči dlžníkovi: Smartpoint, s.r.o., Malacky, Pohľadávka
IČO: 43938680
zmluvy
1.4 peňažná pohľadávka vo výške 1116,00 Eur voči dlžníkovi: ELUMA Trans, s.r.o., Pohľadávka
Prešov, IČO: 36466115
zmluvy
1.5 peňažná pohľadávka vo výške 1115,50 Eur voči dlžníkovi: CEE Logistics a.s, Pohľadávka
Pardubice, Česká republika, IČO: 24135291
zmluvy
1.6 peňažná pohľadávka vo výške 1261,00 Eur voči dlžníkovi: CEE Logistics a.s., Pohľadávka
Pardubice, Česká republika, IČO: 24135291
zmluvy
1.7 peňažná pohľadávka vo výške 60,73 Eur voči dlžníkovi: TIR CENTRUM s.r.o., Bezdôvodné
Vranov nad Topľou, IČO: 44211937
obohatenie
1.8 peňažná pohľadávka vo výške 22,30 Eur voči dlžníkovi: Slovak Telecom a.s., Preplatok
Bratislava, IČO: 35763469
zmluvy
1.9 peňažná pohľadávka vo výške 19,38 Eur voči dlžníkovi: SHELL Slovakia s.r.o., Preplatok
Bratislava, IČO: 31361081
zmluvy
1.10 peňažná pohľadávka vo výške 480,00 Eur voči dlžníkovi: SHELL Slovakia s.r.o., Preplatok
Bratislava, IČO: 31361081
zmluvy

Spoluvlastnícky
podiel
zo 1/1

Súpisová
hodnota
576,00 eur

zo 1/1

252,00 Eur

zo 1/1

25,20 Eur

zo 1/1

1116,00 Eur

zo 1/1

1115,50 Eur

zo 1/1

1261,00 Eur

1/1

60,73 Eur

zo 1/1

22,30 Eur

zo 1/1

19,38 Eur

zo 1/1

480,00 Eur

2. Hnuteľné veci:
Por. č. Popis
2.1
zásoby nafty 570,00 litrov

Rok výroby a stav opotrebovanosti
Nafta v nádržiach motorových vozidiel z roku 2018

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
604,00 Eur

3. Iné práva:
Por. č. Popis
3.1
know how obchodnej značky „PAPYRUS“

Evidencia v príslušnom registri
Nie je

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
50000,00 Eur

Deň vyhotovenia súpisu: 30.09.2019

1. oddlžovacia k.s., správca

K095605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Antol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 1939/25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/346/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie výsledkov ponukového konania
Správca oznamuje, že v 3. kole ponukového konania na predaj motorového vozidla ev.č. SB175BN - Š-Superb,
ktoré bolo zverejnené v OV č. 198/2019 dňa 14.10.2019, bol vybraný úspešný záujemca, ktorý ponúkol kúpnu
cenu 4.827,- € a splnil podmienky výberového konania.
Do 10 dní od zverejnenia výsledkov majú oprávnené osoby podľa §167 ods. 4 ZKR možnosť vykúpiť majetok z
konkurzu. Ak právo vykúpiť majetok neuplatnia v lehote 10 dní, bude uzatvorená kúpna zmluva s úspešným
záujemcom.

K095606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bžany 50, 090 33 Bžany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milada
Ferencová, nar. 20.02.1992, trvale bytom Bžany 50, 090 33 Bžany, týmto oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Weberova 2, 080 01 Prešov, a to počas
pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca

K095607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 650/32, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/14/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/14/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Lukáš Fedák,
nar. 24.08.1985, trvale bytom Hlavná 650/32, 094 14 Sečovská Polianka, týmto oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Weberova 2, 080 01 Prešov, a to počas
pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca
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K095608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zavacká Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 262/28 262/28, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/760/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/760/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Tatiana
Zavacká, nar. 09.03.1988, Nová 262/28, 059 92 Huncovce, týmto oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Weberova 2, 080 01 Prešov, a to počas pracovných dní
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218
672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca

K095609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluščáková Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 287/53, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/761/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/761/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Slavka
Haluščáková, nar. 01.10.1975, Nová 287/53, 059 92 Huncovce, týmto oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Weberova 2, 080 01 Prešov, a to počas pracovných dní
v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218
672.
JUDr. Ivana Gaľová, správca

K095610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 89, 082 41 Rokycany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/641/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/641/2019
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 konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Marek Husár, nar. 13.02.1984,
Rokycany 89, 082 41 Bajerov vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 23.08.2019 v konaní sp. zn.
2OdK/641/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 30.08.2019, pod č. OV167/2019 sa podľa ust. § 167v
ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR a ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K095611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Poľana 57, 090 05 Krajná Poľana
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/30/2017-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/30/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Grundzová, nar. 30.07.1967, trvale bytom
Krajná Poľana 57, 090 05 týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 07.00 hod. do 13.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 051/77 16 013, alebo
elektronicky na adrese oravec@advokatpo.sk.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K095612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Španiel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2014 S1335
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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OZNÁMENIE O KONANÍ DRAŽBY
JUDr. Jozef Jaroščák ml., Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter
Španiel, nar. 29.01.1975, bytom Lesnícka 1321/48, 080 01 Prešov, na základe záväzného pokynu oddeleného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava vyhlasuje 2. kolo dražby na
predaj súboru vecí.
Dražobník:
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 45 684 618, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Jozef Jaroščák ml., Radničné námestie č. 33, 085 01 Bardejov, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Peter Španiel, nar. 29.01.1975, bytom Lesnícka 1321/48, 080 01 Prešov.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Otvorenie dražby sa vykoná dňa 14.11.2019 v čase o 15:30 hod..
Označenie dražby:
Jedná sa o 2. kolo dražby.
Predmet dražby:
LV č.
409

súbor vecí

Okresný úrad
Prešov

Okres
Prešov

Obec
Prešov

Katastrálne územie
Solivar

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
Parcelné číslo
109/1
109/2
109/3

Výmera /m2/
284
149
36

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby:
Súpisné číslo
1321
12685

Parcelné číslo
109/2
109/3

Druh stavby
10 rodinný dom
7 garáž

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

LV č.
1819

Okresný úrad
Prešov

Okres
Prešov

Obec
Prešov

Katastrálne územie
Solivar

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:
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Výmera /m2/
318

Druh pozemku
Záhrada

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.
Opis predmetu dražby:
Rodinný dom s.č. 1321 na p.č. 109/2, k.ú. Solivar
Jedná sa o samostatne stojací RD s.č. 1321, na parc.č. 109/2 nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v
intraviláne obce Prešov, kat. územie Solivar, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri
miestnej spevnenej komunikácií s asfaltovou povrchovou úpravou, ul. Lesnícka v prostredí s bežným hlukom
mimo centra mesta vo vzdialenosti cca. 900 m od št. štvorprúdovej komunikácie prechádzajúcej sídliskom Sekčov
v smere Košice- Vranov v lokalite samostatne stojacích RD.
Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je napojená na verejné rozvody ELI, plynu,
verejného vodovodu a kanalizácie. Ku dňu ohodnotenia je RD obývaný. Na základe prehlásenia vlastníka
nehnuteľnosti pri obhliadke a na základe potvrdenia o určení súpisného a orientačného čísla bol začiatok užívania
RD v roku 1964.

Dispozičné riešenie:
RD je riešený ako dvojpodlažný bez obytného podkrovia s čiastočným podpivničením pod cca. 3/4 zastavanej
plochy RD. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v súlade s pôdorysnými náčrtmi suterénu, 1.NP a 2. NP,
ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je z bočnej západnej strany dvora cez
predložené schody betónovej konštrukcie. V 1.NP sa nachádzajú tieto miestnosti: schodisko, zádverie, chodba, 2
x izba, kúpeľňa, WC a obývacia izba s kuchyňou a jedálňou.
Po vnútornom schodisku sa dostaneme do 2.NP, v ktorom sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba, 3 x izba,
kúpeľňa, WC samostatné, špajza, kuchyňa a balkón s terasou, pričom balkón je orientovaný do zadnej južnej
časti dvora a terasa prístupná z chodby orientovaná do ulice na severozápadnú svetovú stranu. Pod zadnou
časťou RD vo výmere cca. do 2/3 zastavanej plochy RD so samostatným vstupom z bočnej strany dvora sa
nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, kotolňa plynová a na tuhé palivo, 3 x sklad a 2 x pivnica na zemiaky a
zeleninu.
Technické riešenie:
Základy RD sú betónové s izoláciou proti vode. Murivo suterénu z monolitického betónu, murivo 1.NP a 2.NP RD
je murované z pálených tehál hr. do 30 - 40 cm. Priečky sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom z
monolitického železobetónu, strop nad 1. a 2. nadzemným podlažím RD je drevený trámový s rovným podhľadom
s povrchovou úpravou zo štukovej omietky na rabicové keramické pletivo. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/
v celom RD štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády- pôvodná brizolitová omietka - striekaný brizolit. Sokel
po obvode RD v priemernej výške od 50-100 cm s povrchovou úpravou z cementovej omietky. Prívod vody do v
RD je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. ELI v suteréne a v 1.NP 220 a 380 V, v 2NP ELI
220 V s rozvádzačom ističovým umiestneným v schodisku v 1.NP RD. RD je riešený ako dvojgeneračný so
samostatnou obytnou časťou s príslušenstvom (kúpeľňa, WC, kuchyňa) v 1.NP a v 2.NP. V suteréne RD je
umiestnená technická miestnosť - kotolňa na tuhé palivo a na plyn a skladová časť s pivnicami. V 1.NP RD je
umiestnená rekonštruovaná kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, dvomi umývadlami osadenými na drevenom
pulte, automatickou práčkou a samostatnou sprchou. Steny kúpeľne obložené keramickými obkladmi do výšky
1,50 m, podlaha kúpeľne z keramickej dlažby. Kúpeľňa umiestnená v 2.NP RD je čiastočne rekonštruovaná
vybavená plechovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a samostatnou sprchou. Steny kúpeľne obložené
keramickými obkladmi do výšky 1,50 m, podlaha kúpeľne z keramickej dlažby. V 1. a 2. NP RD sa nachádza
samostatné rekonštruované WC závesné zn. Geberit s podomietkovým splachovačom v 2.NP s umývadlom a v
1.NP bez umývadla. V 1.NP a v 2.NP RD sa nachádza kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva:
- v 1.NP je v kuchynskej zostave na báze dreva zabudovaný kuchynský sporák s plynovou varnou doskou s
digestorom, drez plastovej konštrukcie so stojankovou batériou. V kuchynskej zostave je zabudovaná aj
umývačka riadu. Podlaha pred kuchynskou linkou z keramickej dlažby.
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- v 2.NP je umiestnená druhá kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva s dvierkami drevenými palubkovými. V
kuchynskej zostave je zabudovaný drez nerezovej konštrukcie s pákovou stojankovou batériou. V kuchyni je
samostatne osadený plynový sporák s el. rúrou a digestorom. Stena za kuchynskou linkou a okolo sporáku je
obložená keramickým obkladom. Podlaha v kuchyni z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností v 1.NP
plávajúce z tvrdého dreva, podlahy obytných miestnosti v 2.NP plávajúce laminátové. Vykurovanie RD je riešené
ako ústredné s oceľovými rozvodmi, plechovými radiátormi a kotlom plynovým stacionárnym v kombinácií s
kotlom na tuhé palivo, ktoré sú umiestnené v kotolni v suteréne RD. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený
zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV stacionárny, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne RD. Strecha RD
je pultová na drevenom krove pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na plnom debnení. Klampiarske
konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné strechy a parapety pozinkované. Okná na RD sú drevené zdvojené s
dvojitým zasklením. Vchodové dvere drevené rámové presklené. Interiérové dvere v 1.NP dyhované
rekonštruované do obložkových zárubní, v 2.NP vnútorné dvere hladké na báze dreva do oceľových zárubní.
Opis stavu predmetu dražby:
Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:
LV č. 409:
POZNÁMKY:
P 626/2012 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 7643/11 pre JUDr.
Štefan Šviderský, s.e., Hronského 1811, Vranov nad Topľou na parcely C KN 109/1, 109/2, 109/3, rodinný dom
s.č. 1321 na parcele C KN 109/2 a garáž s.č. 12685 na parcele C KN 109/3.-PVZ 582/12
P 86/2014 Oznámenie Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava o začatí výkonu záložného práva na
parcely C KN 109/1, 109/2, 109/3, rodinný dom s.č. 1321 na parcele C KN 109/2 a garáž s.č. 12685 na parcele C
KN 109/3.-PVZ 117/14
P 513/2014 - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou. s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice na parcely C KN 109/1, 109/2, 109/3 a rodinný dom s.č. 1321 na parcele C KN
109/2 a garáž s.č. 12685 na parcele C KN 109/3 - pvz 2941/2014
ŤARCHY:
V 7054/2010 - Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu,a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653 na parc. C KN 109/1, 109/2, 109/3 a stavby - rod.dom č.s. 1321 na parc. C KN 109/2 a
garáž č.s. 12685 na parc. C KN 109/3.-PVZ 68/11
Z 302/2012 - Rozhodnutie Mesta Prešov č.k. 384131/2011 zo dňa 15.12.2011 o zabezpečení daňového
nedoplatku zriadením záložného práva na parc. CKN 109/2 a rodinný dom č.s. 1321 na parc. C KN 109/2.-PVZ
138/12
Z 5448/2014 - Rozhodnutie Mesta Prešov č.k.638/2014 zo dňa 04.09.2014 o zabezpečení daňového nedoplatku
zriadením záložného práva na parc. CKN 109/3 a garáž š.s. 12685 na parc. C KN 109/3 - pvz .5638/14
Z 4059/2017 - Exekúčny príkaz EX 601/09 zriadením exekučného záložného práva od EÚ Vranov nad Topľou,
s.e., JUDr. Štefan Šviderský, Hronského 1811, Vranov nad Topľou na parcely registra C KN č. 109/1, 109/2,
109/3, rodinný dom s.č.1321 na parcele registra C KN č.109/2 a garáž s.č. 12685 na parcele registra C KN
č.109/3 - pvz.617/17
INÉ ÚDAJE:
Bez zápisu.
LV č. 1819
POZNÁMKY:
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P 713/2012 - Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 319/12 / JUDr. E. Ondrejková, Turčianska 50 Bratislava/
zriadením ex. záložného práva na nehn. na LV - parc. C KN 111 - 705/12
P 86/2014 Oznámenie Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, Bratislava o začatí výkonu záložného práva na
parcelu C KN 111 - 117/14
P 513/2014 - Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou. s.r.o.,
Masarykova 21, 040 01 Košice na parcelu C KN 111 - pvz 2941/2014
ŤARCHY:
V 7054/2010 - Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu,a. s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00151653 na parc. CKN 111 - pvz 68/11
P 258/2012 - Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 2107/11 / JUDr. Š. Šviderský, Vranov n/T/ zriadením ex.
záložného práva na nehn. na LV - parc. C KN 111- 186/12. Z 5554/2012 - Exekučný príkaz na zriadenie
exekučného záložného práva Ex 319/12 / JUDr. E. Ondrejková, Turčianska 50 Bratislava/ na nehnuteľnosti na LV
- parc. C KN 111 - 871/12
INÉ ÚDAJE:
Bez zápisu.
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku:
100/2019

Najnižšie podanie:

Meno znalca:
Jurko Pavel Ing.

Dátum vyhotovenia:
18.07.2019

Všeobecná cena odhadu:
170 000,00 EUR

153 000,00 EUR

Minimálne prihodenie:

300,00 EUR

Dražobná zábezpeka:

15 300,00 EUR

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch
alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050
1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 6019 (uvedie sa v referencii
platiteľa).
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby môže zložiť dražobnú zábezpeku v hotovosti v sídle dražobnej spoločnosti na adrese Mostová 2,
811 02 Bratislava – Staré Mesto a v deň konania dražby v dražobnej miestnosti.
Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka,
potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový
pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
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Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu
preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby.
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa
použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť
dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po
úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil
zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť
nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby,
konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skončenia dražby v
hotovosti alebo na účet dražobníka, číslo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480,
SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 6019 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej
vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 93 ods. 2, zákona č. 5/2007 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak sa
speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré
v poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane
prednostného zabezpečovacieho práva.
V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Obhliadka predmetu dražby/dátum a čas:
Obhliadka 1: 29.10.2019 o 10:00 hod.
Obhliadka 2: 12.11.2019 o 10:00 hod.
Organizačné pokyny:
Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov. Bližšie
informácie a pokyny JUDr. Dominika Bela kontakt: 02/322 02 721, 0911 833 869, bela@platitsaoplati.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
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vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny 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 a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide
o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet
dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia,
geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch
médií.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Notársky úrad - JUDr. Valová Katarína, PhD., Pribinova 10, 81109 Bratislava
Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2 § 21 zákona č. 527/2002
Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd
určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z
dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky
ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa
s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.
V Bardejove, dňa 28.10.2019

K095613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Luberda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová štvrť 192/62, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/170/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/170/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Pozemok – parcela EKN č. 1060 – orná pôda o výmere 2314 m2, zapísaný na LV č. 5083 kat. úz.
Stropkov, obec Stropkov, okres Stropkov, štát SR
spoluvlastnícky podiel dlžníka 4/15, súpisová hodnota majetku 161,61 Eur;

2. Pozemok – parcela CKN č. 2831/54 – orná pôda o výmere 28 m2, zapísaný na LV č. 5253 kat. úz.
Stropkov, obec Stropkov, okres Stropkov, štát SR
spoluvlastnícky podiel dlžníka 4/24, súpisová hodnota majetku 1,22 Eur;

3. Pozemok – parcela CKN č. 2831/55 – orná pôda o výmere 11 m2, zapísaný na LV č. 5254 kat. úz.
Stropkov, obec Stropkov, okres Stropkov, štát SR
spoluvlastnícky podiel dlžníka 8/48, súpisová hodnota majetku 0,48 Eur;

4. Pozemok – parcela EKN č. 255/55 – orná pôda o výmere 72 m2, zapísaný na LV č. 3172 kat. úz. Bokša,
obec Stropkov, okres Stropkov, štát SR
spoluvlastnícky podiel dlžníka 8/48, súpisová hodnota majetku 5,04 Eur;

5. Pozemok – parcela EKN č. 255/56 – orná pôda o výmere 69 m2, zapísaný na LV č. 3173 kat. úz. Bokša,
obec Stropkov, okres Stropkov, štát SR
spoluvlastnícky podiel dlžníka 4/24, súpisová hodnota majetku 4,83 Eur;

K095614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 150, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/638/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/638/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Michal Cina, nar. 25.03.1977, trvale bytom 090 03 Ladomirová 150

Súpisová zložka majetku č. 1 – hnuteľná vec
Popis:

osobné motorové vozidlo FORD MONDEO BWY/FMBA1/5PBA/PQ

Stav opotrebovanosti:

zodpovedajúci bežnému opotrebeniu

Rok výroby:

2003

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pačan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 192/131, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/598/2019-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/598/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Miroslav Pačan, trvale bytom SNP 192/131, 059
16 Hranovnica, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
09.08.2019, sp. zn. 2OdK/598/2018 v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v
spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu
podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne
majetku Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Prešov, 28.10.2019

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K095616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pešta Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 469 / 35, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/648/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/648/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Alexander Pešta
nar. 16.04.1972, Michalská 35, 082 22 Šarišské Michaľany (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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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noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K095617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pešta Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 469 / 35, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/648/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/648/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Alexander Pešta, nar. 16.04.1972, Michalská 35, 082 22 Šarišské Michaľany, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K095618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská štvrť 4932/102, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/521/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/521/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Silvia Holubová, nar. 12.01.1986,
Továrenská štvrť 4932/102, 059 51 Poprad – Matejovce, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štôla 93, 059 37 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/81/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/81/2019
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

K095620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Sajdák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/540/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/540/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 24.07.2019, č.k. 2OdK/540/2019-16 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Františka Sajdáka, nar. 17.11.1963, bytom 080 01 Prešov, a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gábora
Száraza, správcu, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmetné uznesenie
bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 145/2019 dňa 30.07.2019 pod podaním „K065468“, teda predmetné
uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.07.2019.
Týmto ako ustanovený správca dlžníka Františka Sajdáka, nar. 17.11.1963, bytom 080 01 Prešov oznamujem, že
postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka a z uvedeného dôvodu som ani nevyhotovil súpis
majetku dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Františka Sajdáka,
nar. 17.11.1963, bytom 080 01 Prešov sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov 24.07.2019,
sp.zn. 2OdK/540/2019 zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpišová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovova 2340 / 2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/568/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/568/2019
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 Monika
Karpišová, nar. 26.04.1988, trvale bytom Pavlovova 2340/2, 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

K095622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Škovránko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľovka 98, 067 45 Topoľovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/667/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/667/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.8.2019, sp. zn.: 5OdK/667/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ladislav Škovránko, nar. 10.10.1979, trvale bytom Topoľovka 98, 067 45 Topoľovka (ďalej
len „dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 169/2019 dňa 3.9.2019.
Správca majetku dlžníka: Ladislav Škovránko, nar. 10.10.1979, trvale bytom Topoľovka 98, 067 45
Topoľovka (ďalej len "dlžník"), oznamuje, že nižšie špecifikovaná pohľadávka:
Veriteľ

Celková pihlásená suma v EUR
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Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava: IČO: 31 340 890

Deň vydania: 31.10.2019

6.644,22 EUR

prihlásená u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok dlžníka.
V Prešove, dňa 28.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K095623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/587/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/587/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.08.2019, č.k. 5OdK/587/2019-17 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Andreja Ferka, nar. 24.01.1966, bytom K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov, a do funkcie správcu ustanovil
JUDr. Gábora Száraza, správcu, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa. Predmetné
uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 145/2019 dňa 13.08.2019 pod podaním „K070134“, teda
predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2019.
Týmto ako ustanovený správca dlžníka Andreja Ferka, nar. 24.01.1966, bytom K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov
oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka a z uvedeného dôvodu som ani
nevyhotovil súpis majetku dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andreja Ferka, nar.
24.01.1966, bytom K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov 07.08.2019,
sp.zn. 5OdK/587/2019 zrušuje.

K095624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. Hrdinov 373 / 11, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/186/2018 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/186/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 14
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Typ súpisovej položky PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
majetku:
Právny dôvod vzniku: Pokuta za neposkytnutie súčinnosti správcovi uložená Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.02.2019, č.k.:
5OdK/186/2018 – 39, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.09.2019
Dlžník:
AGRO-EKO FARMA, s.r.o. so sídlom 090 03 Ladomirová, IČO: 46 949 585
Celková suma:
500 EUR
Mena:
EUR
Súpisová hodnota:
500 EUR
Deň zapísania
do 23.10.2019
súpisu:
Dôvod zapísania do §166i odsek 5 v spojení s § 75 ods. 12 ZKR
súpisu:

K095625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomírova 156, 090 03 Ladomírova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/511/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/511/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 3.kole na odkúpenie majetok úpadcu - osobné motorové vozidlo
Škoda Octavia, ev.č. SK364BF, r.v. 2000, objem : 1896 cm2/66kW, jazdené, počet km : 342.777 km, zapísané
ako súpisová položka 1 do súpisu majetku, ktorý podlieha konkurzu, za najvyšiu ponúknutú cenu. Vozidlo v
súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca. Vozidlo sa odpredáva v stave "ako stojí a leží" v zmysle §501 O.z.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením veci, o ktorú má záujem a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s
označením "Konkurz-neotvárať, č.k.5OdK/511/2019". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu
(IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú
cenu, na takú ponuku správca nemusí prihliadať.
2. 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 porovnateľnej
cenovej ponuke má prednosť záujemca, ktorý má záujem o obidve veci.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
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ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 55112019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho 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.

K095626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VPMK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 534, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/58/2011 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/58/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca oznamuje, že ponukové konanie, zverejnené v OV č. 188/2019 z 30.9.2019 bolo neúspešné, pretože
na predmet speňaženia nepodal ponuku žiadny záujemca.

K095627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Prídavku 4850/24, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/657/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/657/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Mária Semanová, nar. 05.09.1968, Antona Prídavku 4850/24, 080 01
Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/657/2019 zverejňuje súpis všeobecnej
podstaty, ktorý tvorí:
Súpisová zložka majetku č. 1

Typ
súpisovej PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
položky majetku:
Suma:
20 009 EUR
Mena:
EUR
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Právny
dôvod Rozsudok Krajského súdu v Prešove sp. zn.: 21CoP/26/2018 – 130 zo dňa 28.03.2019, ktorým bola uložená povinnosť
vzniku:
vyplatiť sumu 20 009 EUR na vyrovnanie podielov v lehote 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku.
Dlžník:
Anton Seman, nar. 13.06.1963, bytom Jarovnice 510, časť Močidľany, 082 63 Jarovnice
Súpisová
hodnota 20 009,- EUR
majetku
Dôvod
zapísania 167h ods. 1 ZKR
majetku
Deň
zapísania 28.10.2019
majetku

K095628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Patkaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie výsledkov ponukového konania
Správca oznamuje, že v 1. kole ponukového konania na predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti
zapísanej na LV č. 575 a LV č. 574 k.ú. Svidník, ktoré bolo zverejnené v OV č. 200/2019 dňa 16.10.2019, bol
vybraný úspešný záujemca, ktorý ponúkol kúpnu cenu 1.002,- € a splnil podmienky výberového konania.
Do 10 dní od zverejnenia výsledkov majú oprávnené osoby podľa §167 ods. 4 ZKR možnosť vykúpiť majetok z
konkurzu. Ak právo vykúpiť majetok neuplatnia v lehote 10 dní, bude uzatvorená kúpna zmluva s úspešným
záujemcom.

K095629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Čvirk v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 47, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2017 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová
zložka
majetku
č.

Popis inej
majetkovej
hodnoty

Výška
Výška
Vlastník
splateného
obchodného
obchodného
základného
podielu
podielu
imania

Obchodný podiel
v spoločnosti Riijo

Register

Stanovenie hodnoty podielu

spoločnosť je
zapísaná v

obchodná spoločnosť od svojho
založenia vykonávala podnikateľskú
činnosť, v zbierke listín sa nachádza
závierka, z ktorej vyplýva, že
majetok spoločnosti je obchodná
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TRADE s.r.o. v
likvidácii, so
sídlom
Radlinského 295,
010 01 Žilina,
IČO: 45 594 431
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1.250 eur
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Obchodnom
spoločnosť niekedy vykonávala
registri
podnikateľskú činnosť, pričom
1.250 eur
Okresného súdu
posledná závierka v registri
Žilina, oddiel
účtovných závierok je k 24.08.2017
Sro, vožka č.
a z nej vyplýva, že majetok
54198/L
spoločnosti je 3.555 eur. Spoločnosť
má záväzok voči príslušnému
daňovému úrad ku dňu 31.08.2019
dlh na dani v sume 380,00 eur.

K095630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľopolie 104, 067 31 Veľopolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1961
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/693/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/693/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: František Bič, nar. 17.07.1961, trvale
bytom Veľopolie 104, 06731 Udavské, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.09.2019
v konaní sp. zn. 5OdK/693/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 10.09.2019, pod č. OV174/2019 sa
podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR a ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K095631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tutko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/417/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/417/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 2. kolo
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Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty Vladimír Tutko, nar. 02.10.1974, Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov, sp.
zn. 2OdK/417/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje zahájenie
verejného ponukového konania 2. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do konkurznej podstaty
podľa zverejneného súpisu oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku OV197/2019 zo dňa 11.10.2019:
Číslo súpisovej zložky 1
Súpisová zložka majetku: Hnuteľné vec
Č.
Opis hnuteľnej veci
záp.
1.
Ford Focus C-Max
VIN: WF0MXXGCDM4K77326
EČ: PP866DB

Súpisová hodnota / mena

rok výroby

Deň zaradenia

600 €

2004

31.07.2019

Spoluvlast podiel
dlžníka
1/1

Stav
Nepojazdné

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú
značku: 2OdK/417/2019. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K095632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balažovič Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 943 / 30, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1961
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/438/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/438/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 2. kolo
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty dlžníka Zdenek Balažovič, nar. 05.07.1961, Zámočnícka 943/30, 068 01
Medzilaborce, sp. zn. 2OdK/438/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje zahájenie verejného ponukového konania 2. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV197/2019 zo dňa
11.10.2019:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - OPEL VECTRA 2.0 16V CDX/-/-, VIN: WOL000036V5162784, EČ: ML686AJ,
farba: modrá metalíza svetlá, rok výroby: 1997, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: bydlisko
dlžníka
Dôvod zapísania:§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu
Deň zápisu:07.10.2019
súpisová hodnota:100,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú
značku: 2OdK/438/2019. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K095633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaľanyová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 832/109, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1974
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
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

217

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/708/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/708/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadným majetkom.

K095634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 163, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/520/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/520/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - posledné - III. kolo
Správca v predmetnom konkurze podľa ust. §§ 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje posledné 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 179/2019 vydanom 17.09.2019, ako hnuteľná vec:
Osobné motorové vozidlo značka: CITROEN, obchodný názov: XSARA PICASOO 2,0 HDI
Typ /variant/ verzia: CHRHYB/J.
E VIN: WF7chrhyb39268851, Zdvihový objem valcov: 1997 cm3,
Druh karosérie: AC COMBI, Farba: ZELENÁ METALÍZA,
Druh paliva: NM, rok výroby: 2002, Evidečné číslo: SK863BG

Súpisová hodnota: 1 500,00 EUR
za nasledujúcich podmienok:
1. Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
2. Termín a spôsob obhliadky si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom - na t.č.: 0903 021980.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu:
Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší precovný deň o
15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 25202019 a správy pre prijímateľa: "ponuknutá kúpna cena vozidla
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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zn."Citroen" a to najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému záujemcovi sa táto suma
započíta na úhradu kúpnej ceny. Neúspešnému záujemcovi táto bude vrátená.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

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

b)

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

c)

označenie predmetu kúpy

6. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.
7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 2OdK/520/2019" do 10 dní /do 15 00 hod./ od zverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku. Na neskôr predložené ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, rozhodne žreb správcu. Právo úspešného
záujemcu na odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty
za najvyššiu ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba v zmysle § 167r ods. 2 ZKR.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú Správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ zabezepečí na základe uzavretej
písomnej kúpnej zmluvy kupujúci po protokolárnom prevzatí motového vozidla.

JUDr. Oľga Michalíková, 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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K095635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikloško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/701/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/701/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca majetku v konkurznej veci dlžníka Františka Mikloška, vedenej pod
značkou 2OdK/701/2019, zverejňujem v zmysle § 167j v spojení s § 76 a §77 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, súpis majetku všeobecnej podstaty :
P. Súpisová zložka majetku
Hodnota
č.
(€)
Motorové vozidlo zn. NISSAN ALMERA 1.4, VIN: JN1BAAN15U0565826, farba: červená, EČ: HE766CB, rok výroby 1999.
1.
200
Aktuálny stav: vozidlo nepojazdné v dôsledku nefunkčného motora, vhodné na náhradné diely.
Motorové vozidlo zn. OPEL ASTRA 1.4, VIN: W0L0MFF68YG013746, farba: hnedá metalíza svetlá, EČ: HE499CB, rok
2.
500
výroby 1999. Aktuálny stav: vozidlo pojazdné s menšími nedostatkami.

Dátum vyhotovenia súpisu: 28.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. – Majetok patriaci úpadcovi.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K095636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikloško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/701/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/701/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Františka Mikloška, týmto podľa §167p zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem verejné ponukové konanie
na predaj hnuteľného majetku, a to:
P. Súpisová zložka majetku
Iné informácie
č.
Motorové vozidlo zn. NISSAN ALMERA 1.4, VIN: JN1BAAN15U0565826, farba: Aktuálny stav: vozidlo nepojazdné v dôsledku
1.
červená, EČ: HE766CB, rok výroby 1999.
nefunkčného motora, vhodné na náhradné diely.
Motorové vozidlo zn. OPEL ASTRA 1.4, VIN: W0L0MFF68YG013746, farba: Aktuálny
stav:
vozidlo
pojazdné
s menšími
2.
hnedá metalíza svetlá, EČ: HE499CB, rok výroby 1999.
nedostatkami.

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :

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) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 2OdK/701/2019 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K095637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borč Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659 / 17, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1960
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/409/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/409/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Duchnovičovo námestie 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. 5OdK/409/2019 zo dňa
06.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 112/2019 zo dňa 12.06.2019, na majetok dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štefan Borč, narodený: 07.09.1960, bytom Komenského 17, 068 01 Medzilaborce, prihlásil súhrnnou prihláškou
po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave so sídlom Záhradnícka
10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, dňa 02.10.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 148,62 €.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 02.10.2019.
JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DaK - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 342
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu DaK – stav., s.r.o. v konkurze, so
sídlom Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 484 342 (ďalej len „Úpadca“) dňa 28.10.2019 vyhotovil
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu:

Súpisová položka majetku por. č. 2:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 683 066;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, nezaplatenie faktúry č. 20120240 a zádržného z faktúr č. 20120015,
20120240 a 20130323 za dodávku a montáž krytín a konštrukcií na stavbe (Hasičská stanica Žiar nad Hronom) v
zmysle objednávky zo dňa 29.11.2011.
Celková suma (aj mena): 2.265,95 EUR (z toho istina 1.592,37 EUR a úroky z omeškania /počítaný do
28.10.2019, avšak do zaplatenia/: 673,58 EUR)
Súpisová hodnota (aj mena): 2.265,95 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 3:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 683 066;
Právny dôvod vzniku: (i) nezaplatenie faktúry č. 20120608 za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia
a modernizácia centrálnych častí mesta Martin – Sever“, (ii) faktúry č. 20130026 za vykonané stavebné práce na
stavbe „Nadstavba stážových miestností kliniky detí a dorastu pavilón č. 14 – Univerzitná nemocnica Martin“, (iii)
faktúry č. 20120651 za vykonané stavebné práce na stavbe „Rekonštrukcia budovy základnej opatrovateľskej
služby v Michalovciach“ za mesiac november 2012, (iv) faktúry č. 20120575 za vykonané stavebné práce na
stavbe „Rekonštrukcia budovy základnej opatrovateľskej služby v Michalovciach“ za mesiac október 2012, faktúry
pod i - iv všetky v zmysle objednávky zo dňa 10.09.2012 zn. IM/5058/2012; a (v) faktúry č. 20120569 a zádržného
z faktúry č. 20120569 za vykonané stavebné práce na stavbe „Modernizácia Polikliniky Sabinov, n.o.“ v zmysle
zmluvy o dielo č. 936/2012-VV zo dňa 10.10.2012 modifikovanej dodatkom č. 1 zo dňa 14.11.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma (aj mena): 42.871,88 EUR (z toho istina 26.910,56 EUR a úroky z omeškania /počítaný do
28.10.2019, avšak do zaplatenia/: 15.961,32 EUR)
Súpisová hodnota (aj mena): 42.871,88 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 4:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá,
IČO: 47 241 799;
Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150319 za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa
31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie Dlžníka)
Celková suma (aj mena): 15.000 EUR
Súpisová hodnota (aj mena): 7.425 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 5:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá,
IČO: 47 241 799;
Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150381 za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa
31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie Dlžníka)
Celková suma (aj mena): 229.840,00EUR
Súpisová hodnota (aj mena): 113.770,80 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 6:
Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá,
IČO: 47 241 799;
Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150384 za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa
31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie Dlžníka)
Celková suma (aj mena): 31.838,40 EUR
Súpisová hodnota (aj mena): 15.759,96 EUR;

Dôvod zapísania: ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok patriaci Úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu.

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

K095639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Kóra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 256/7, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/321/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/321/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Filip Balla, správca majetku dlžníka v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
31OdK/321/2019, vyhlásenom na majetok dlžníka: Marcel Kóra, nar.: 19.02.1981, bytom: Potočná 256/7, 076 12
Kuzmice, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
Intrum Slovakia s.r.o., na základe Uznania dlhu e.č. 5785142 z titulu neuhradeného peňažného úveru
poskytnutého právnym predchodcom veriteľa, a to Všeobecnou úverovou bankou, a.s. pod č. 6052300221 v
celkovej sume 2.684,10 €,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

V Košiciach, dňa 25.10.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K095640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oprysková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1924 / 4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/39/2016 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/39/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova č.1, 040 11 Košice, správca úpadcu v konkurznom konaní
sp. zn.:32K/39/2016 vedenom na majetok úpadcu: Silvia Oprysková, narodená 25.02.1981, bytom Škultétyho
1924/4, 075 01 Trebišov, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod –
12,00 hod. a 13,00 hod – 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0904 648 556
JUDr. Jana Koľveková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka Huta 118, 055 65 Smolnícka Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Jozef Oravec, so sídlom kancelárie správcu: Pražská 4, 040 01
Košice, email: szalontay@tsls.sk, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 31OdK/79/2019 týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Kolo: Druhé
Predmet: peňažná pohľadávka voči Darine Oravcovej titulom vyporiadania BSM v sume istiny 12.000 €, spor
o vyporiadanie BSM prebieha na OS Spišská Nová Ves, 6C/305/2013
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 (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK44 0900 0000 0051 3167 5668
Ohliadka: 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.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Košiciach, dňa 29.10.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K095642
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Patrik Varga v konkurze, Sputnikova 5, 040 12 Košice, nar. 26. 8. 1985 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 28. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K095643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 469 / 14, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1963
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/461/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/461/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podľa vyjadrenia úpadcu a zistení správcu sa v oddelenej konkurznej podstate nenachádza žiaden majetok, práva
ani iné majetkové hodnoty.

V Košiciach, dňa 28. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čisárová Gizela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 469 / 14, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1963

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/461/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/461/2019
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 28. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K095645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 369 / 26, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/173/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/173/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ľubica Gregušková, správca Dlžníka Jaroslav Pecha, narodený: 14.11.1972, bytom: Smreková 369/26, 052
01 Spišské Tomášovce oznamuje, že v priebehu konkurzného konania došlo k zmene sídla správcovskej
kancelárie správcu a to nasledovne: namiesto doterajšieho sídla správcovskej kancelárie : Markušovská cesta 1,
052 01 Spišská Nová Ves je novým sídlom správcovskej kancelárie adresa Levočská 866, 058 01 Poprad.
Do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na adrese Levočská 866, 058 01
Poprad v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0948 050 685 , alebo na e-mailovej adrese: lubica.greguskova@gmail.com alebo písomne na adrese sídla
správcu.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K095646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 146, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/258/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/258/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka: Lukáš Mirga, narodený: 1.11.1988, bytom: Kysak 146, 04481
Kysak, podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Mirga, s miestom podnikania: Budkovce 424, 07215
Budkovce, IČO: 47965126 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, po tom čo zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K095647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zupko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 102, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/341/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/341/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.07.2019, sp. zn. 31OdK/341/2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Michal Zupko, narodený: 19.08.1977, bytom: Seňa 102, 044 58 Seňa. Rovnakým uznesením bol
do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice,
zn. správcu: S1717.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 28.10.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K095648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tyč Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Hutka 84, 040 18 Vyšná Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/237/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/237/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/237/2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Igor Tyč, narodený: 13.07.1963, bytom: Vyšná Hutka 84, 040 18
Vyšná Hutka, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30OdK/237/2019, týmto
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V Košiciach, dňa 28.10.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K095649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLEEK FINANCE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 25 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 972 491
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/4/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/4/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn.správcu S1868, správca úpadcu SLEEK FINANCE s.r.o., so sídlom Jesenského 25, 040 01 Košice –
mestská časť Staré mesto, IČO: 35 972 491, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej
kancelárie v Košiciach z pôvodnej adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ECONA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 51 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 586 226
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2010 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn.správcu S1868, správca úpadcu ECONA s.r.o., so sídlom Kováčska 51, 040 01 Košice, IČO: 36 586 226,
týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej adresy: Študentská
274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za poštou 1003/36, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1993
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/406/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Dominika Adamová, rod. Balogová, nar. 25.07.1993, bytom Za Poštou
1003/36, 072 14 Pavlovce nad Uhom, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie
v Košiciach z pôvodnej adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrášek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie L. Novomeského 1224 / 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/387/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Peter Ondrášek, nar. 01.03.1977, bytom Nám. L. Novomeského 1224/1,
040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Peter Ondrášek – ATOM, s miestom podnikania
Floriánska 2, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 41 034 830, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 31.05.2019, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej
adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopinka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 80, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1964
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/288/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn správcu: S1868, správca dlžníka Andrej Sopinka, nar. 08.04.1964, bytom Šamudovce 80, 072 01
Šamudovce, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej
adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1358/2, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/234/2019 zo dňa 21. mája 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 100/2019 zo dňa 27. mája 2019 pod podaním č. K044397, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Ing. Stanislav Jurko, narodený: 02.07.1943, bytom: Škultétyho 2, 040 01 Košice, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice 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.
V Obchodnom vestníku č. 145/2019 zo dňa 30. júla 2019 pod podaním č. K065806 správca zverejnil doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložka majetku, a to súpisové zložky č.3 až č.18.
Ing. Imrich Krupička, správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.:
32OdK/234/2019, týmto zverejnením vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu,
a to súpisové zložky č.5 až č.18 majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Speňaženie sa uskutoční v súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta v spojení 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 (ďalej len „ZKR“)
Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing. Imrich Krupička,
správca, Mlynská 27, 040 01 Košice k sp. zn.: 32OdK/234/2019 v jednej neporušenej uzatvorenej obálke
s výrazným označením „Ponuka 32OdK/234/2019“.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia výzvy a končí sa posledným dňom lehoty o 15:30
hod. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť 100% ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v peňažnom ústave Tatra banka a.s. V správe pre
prijímateľa je potrebné uviesť „32OdK/234/2019 ponuka“. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote v
prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať.
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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Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Záujemca je povinný v ponuke preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický, resp. e-mailový kontakt. Na neúplné ponuky správca nebude prihliadať.
V prípade záujemcu – fyzickej osoby nepodnikateľa je potrebné v ponuke písomne uviesť súhlas so
spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania.
Správca má právo odmietnuť aj všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie všetkých včas a riadnym spôsobom doručených ponúk sa uskutoční
v sídle kancelárie správcu najneskôr v lehote do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
úkone sa vyhotoví úradný záznam, ktorý sa následne založí do správcovského spisu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade
vráti záujemcovi časť zálohy po odpočítaní 50% z ponúknutej kúpnej ceny titulom zmluvnej pokuty na ním
uvedený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy o prevode obchodného
podielu. Doručením ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy v rozsahu
50%.
Upozornenie:
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za
cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby,
ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 28. októbra 2019

K095655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žarnay Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paulínyho 696 / 14, 040 11 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1976
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/246/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/246/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Ján Žarnay nar. 17.11.1976, bytom Paulínyho 696/14, 040 11 Košice,
týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej adresy: Študentská
274/1, 040 01 Košice na adresu:

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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Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.J. Šafárika 219, 049 23 Nizná Slaná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1957
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/9/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. sprácu S1868, správca dlžníka Alena Bendíková, nar. 18.01.1957, bytom P. J. Šafárika 219, 049 23
Nižná Slaná, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej
adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čipkárová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 3389/49, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1984

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/268/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/268/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/268/2019 zo dňa 3. júna 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 109/2019 zo dňa 7. júna 2019 pod podaním č. K048601, v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Lenka Čipkárová, narodená: 13.11.1984, bytom: SNP 3389/49, 071 01 Michalovce, 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.
V Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17. júla 2019 pod podaním č. K061644 správca zverejnil súpis
majetku všeobecnej podstaty.
Ing. Imrich Krupička, správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.:
31OdK/268/2019, týmto zverejnením vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
nasledovne:
Súpisová zložka č. 1:
Označenie: hnuteľná vec; Popis: malý motocykel, továrenská značka ZNEN ZN 50 QT; Rok výroby
(približne): 2010; Stav opotrebovanosti: primeraný veku; Register: OR PZ Michalovce, evidencia vozidiel,
EČ: MI874AD, VIN: L5YACBPA171123860; Dôvod zápisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 750,00 EURO; Majetok tretej osoby: nie je uvedené; Sporný
zápis: nie je uvedené;

Súpisová zložka č. 2:
Označenie: hnuteľná vec; Popis: osobné vozidlo, továrenská značka OPEL ZAFIRA Z/19/DT; Rok výroby
(približne): 2017; Stav opotrebovanosti: primeraný veku; Register: OR PZ Michalovce, evidencia vozidiel,
EČ: MI641EC, VIN: W0L0AHM756G066260; Dôvod zápisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1500,00 EURO; Majetok tretej osoby: nie je uvedené; Sporný
zápis: nie je uvedené.

Speňaženie sa uskutoční v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing. Imrich Krupička,
správca, Mlynská 27, 040 01 Košice k sp. zn.: 31OdK/268/2019 v jednej neporušenej uzatvorenej obálke
s výrazným označením „Ponuka 31OdK/268/2019“.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia výzvy a končí sa posledným dňom lehoty o 15:30
hod. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť 100% ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v peňažnom ústave Tatra banka a.s. V správe pre
prijímateľa je potrebné uviesť „31OdK/268/2019 ponuka“. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote v
prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
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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zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Záujemca je povinný v ponuke preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický, resp. e-mailový kontakt. Na neúplné ponuky správca nebude prihliadať.
V prípade záujemcu – fyzickej osoby nepodnikateľa je potrebné v ponuke písomne uviesť súhlas so
spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania.
Správca má právo odmietnuť aj všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie všetkých včas a riadnym spôsobom doručených ponúk sa uskutoční
v sídle kancelárie správcu najneskôr v lehote do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
úkone sa vyhotoví úradný záznam, ktorý sa následne založí do správcovského spisu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade
vráti záujemcovi časť zálohy po odpočítaní 50% z ponúknutej kúpnej ceny titulom zmluvnej pokuty na ním
uvedený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy o prevode obchodného
podielu. Doručením ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy v rozsahu
50%.
Upozornenie:
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za
cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby,
ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 28. októbra 2019

K095658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paľo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 38, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/520/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/520/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn správcu: S1868, správca dlžníka Miroslav Paľo, nar. 02.12.1977, bytom Sliepkovce 38, 072 37
Sliepkovce, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej adresy:
Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

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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Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095659
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:
Dunajská 3, 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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajsaká 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Katarína Chobotová, nar. 25.07.1987, bytom Titogradská 1397/6, 040
23 Košice, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej adresy:
Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciliová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2282/18, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1973

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

237

Obchodný vestník 211/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 31.10.2019

Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/271/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/271/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská Dunajská 3, 040
01 Košice, zn. správcu S1868, správca dlžníka Dana Ciliová, nar. 13.05.1973, bytom Ružová 2282/18, 075
01 Trebišov, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej
adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 252 / 7, 044 15 Vyšná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1967
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/471/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/471/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Jaroslav Macko, nar. 13.05.1967, bytom Cintorínska 252/7, 044 15
Vyšná Myšľa, týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej
adresy: Študentská 274/1, 040 01 Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
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poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vangorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 10, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1954
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1868, správca dlžníka Alžbeta Vangorová, nar. 26.03.1954, bytom Havanská 10, 040 13
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Alžbeta Vangorová, s miestom podnikania Havanská 10, 040
13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, IČO: 17 186 285, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto oznamuje,
že došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie v Košiciach z pôvodnej adresy: Študentská 274/1, 040 01
Košice na adresu:

Dunajská 3, 040 01 Košice

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Dunajská 3, 040 01 Košice,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:30. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K095663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubenčík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Lehota 122, 049 36 Čierna Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/416/2019 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/416/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vladimír Pavlov, správca úpadcu Ladislava Bubenčíka, narodeného 6.4.1987, trvalo bytom 049 36
Čierna Lehota 122 v súlade s ustanovením § 167p Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do všeobecnej podstaty, a to osobného motorového vozidla značky:
ŠKODA, obchodnýnázov: SUPERB, typ: 3U STAWXX01/FM5FM51W052O/-, druh vozidla: osobné vozidlo, VIN
TMBCU63U349067079, výrobca: ŠKODA AUTO, identifikačné číslo motora: AWX, zdvihový objem 1896 m3,
dátum prvej evidencie: 1.6.2004, farba: modrá, druh karosérie: AA sedan, 5dv., ŠPZ: RV121CI, počet
najazdených km: 396 231 tis., v súpisovej hodnote 1 500,-€. Motorové vozidlo je značne opotrebované
používaním a je odstavené v mieste trvalého bydliska úpadcu.
Kúpna cena: Záujemcovia o kúpu motorového vozidla sú povinní ponúknuť v 1. kole verejného ponukového
konania kúpnu cenu minimálne vo výške 100 % jeho súpisovej hodnoty.
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí poštou doručiť správcovi písomnú ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Konkurzné konanie sp. zn. 26OdK/416/2019 – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu
kancelárie správcu: Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa
zverejnenia oznámenia a končí uplynutím desiateho dňa. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia
lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada.
Podmienky ponukového konania: Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez
obmedzenia. Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu vo výške kúpnej ceny bezhotovostným prevodom v
prospech peňažného účtu správcu vedeného v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočke Košice, číslo účtu IBAN:
SK82 0900 0000 0051 6424 7002. Za riadne a včas uhradenú ponuku sa považuje pripísanie peňažných
prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Náležitosti ponuky: Riadne označenie predmetu kúpy – motorového vozidla, uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu
z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením obchodného
mena, sídla a IČO, u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a
priloží sa fotokópia OP a doklad o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný v ponuke uviesť
bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny a telefonický kontakt.
Podmienky akceptácie ponuky: Včasné doručenie ponuky záujemcu a zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvárania obálok: Do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie
správcu.
Lehota na vyhodnotenie ponúk: Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. S úspešným
záujemcom bude uzavretá zmluva do 10 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Všetky náklady spojené
s prevodom motorového vozidla znáša úspešný záujemca.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky zo
strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom
budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Informácie, obhliadka: Bližšie informácie o predaji motorového vozidla môžu záujemcovia získať u správcu
telefonicky na telefónnom čísle správcu 0911 929 150 alebo e mailom na adrese akpavlov@akpavlov.sk.
Obhliadku motorového vozidla môže každý záujemca vykonať individuálne na mieste jeho súčasného odstavenia.
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K095664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 1499 / 3, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/84/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/84/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ivan Roháč, správca úpadcu Ján Kišš, narodený: 18.06.1964, bytom: Ludmanská 1499/3, 040 01 Košice,
Sp. zn. 9OdK/84/2018 v súlade s ustanovením § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje vylúčenie súpisovej zložky STAVBA č. 1, t.j. STAVBA–
hodnota: 1.200,00€; popis: rodinný dom, katastrálne územie: Veľká Bara; číslo LV: 207; orientačné a popisné
číslo: 27/27, podiel: 1/6 zo súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v OV č. 163/2019 zo dňa
23.08.2019.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky: V súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR byt nebytový priestor ako aj uvedené
pohľadávky z účtu nepodliehajú konkurzu z dôvodu nespeňažiteľnosti v dôsledku skutočnosti, že úpadca si
uplatňuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) uvedenú v tabuľke označenej ako
STAVBA, číslo položky 1., pričom označené obydlie nie je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
V Košiciach, dňa 28.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K095665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kotulášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. raja 288/50, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/422/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/422/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka: Zuzana Kotulášová, bytom Slov. raja č. 288/50, 053 15 Hrabušice
týmto, v súlade s ustanovením §167l ods.3 v spojení s ustanovením § 28 ods.3 zákona č.7/2005 Z.z.o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
28.10.2019 doručená správcovi prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Prima banka Slovensko, a. s.,
Hodžova č. 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, s celkovou prihlásenou sumou vo výške 1509,70 EUR a táto bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca
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K095666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vadászová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 13 / 26, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/427/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/427/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka Viera Vadászová, narodená 11.04.1970, bytom Štúrova 26, 040 01 Košice , konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/427/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K095667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalša 32, 044 18 Kalša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/404/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/404/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 13.08.2019, sp.zn. 32OdK/404/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jana Ráková, narodená: 17.08.1978, bytom: Kalša 32, 044 18 Kalša. Predmetným uznesením som bol
zároveň ustanovený do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2019
zo dňa 19.08.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2019.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 19.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
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Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 1661 ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Správca týmto vyzýva veriteľov vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 28.10.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K095668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubelinyová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1112/36, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/86/2019 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/86/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle §167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí a to vzhľadom na skutočnosť, že
na základe zoznamu majetku dlžníka, písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 04.09.2019 vrátane vlastného
šetrenia správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anna Bubelinyová, narodená 22.05.1977, bytom
Komenského 1112/36, 040 01 Košice ZRUŠUJE.

V Košiciach 31.10.2019

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca
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