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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

K095670
Spisová značka: 1K/19/2007
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 19/2007 - 967 zo dňa 02. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 14 514,92 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Gard-invest spol. s r.o.,"v konkurze",
Námestie artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.
10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K095671
Spisová značka: 1K/17/2007
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 17/2007 - 347 zo dňa 02. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 14 950,69 Eur v konkurznom konaní úpadcu - NEO-A.V.T, a.s. " v konkurze",
Námestie Artézskych prameňov 31, 984 01 Lučenec, IČO: 36 030 473. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.
10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K095672
Spisová značka: 1K/37/2007
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 37/2007 - 319 zo dňa 02. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 7 637,41 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Bystrická inštalačná spoločnosť BIS, s.r.o., IČO: 31 575 633, so sídlom Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 25. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, 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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K095673
Spisová značka: 2K/14/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter Dálik, nar. 07. 08.
1964, bytom 974 04 Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 1285/18 opravuje oznam o nadobudnutí právoplatnosti
uznesenia o potvrdení prevodu pohľadávky, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2019 dňa 25. 10. 2019 takto:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter Dálik, nar. 07. 08.
1964, bytom 974 04 Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 1285/18, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie 026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 1821, uznesením č. k.
2K 14/2017 - 459 zo dňa 26. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa ALTAJA s.r.o., so sídlom Hlavná 14, 927
01 Šaľa, IČO:44 523 823 na veriteľa NIKOS INVEST s.r.o., so sídlom Komárňanská 3083/A, 947 01 Hurbanovo, IČO:
45 686 840. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095674
Spisová značka: 1K/7/2007
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 7/2007 - 459 zo dňa 03. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 92,48 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Ladislav Nozdrovický NOL, miesto
podnikania: Pažitná 27, 991 26 Nenince, IČO: 10 913 777. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K095675
Spisová značka: 4K/33/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 33/2017 - 1193 zo dňa 16. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
EUROX s.r.o., so sídlom Mukačevská 12, 080 01 Prešov, IČO: 46 468 366 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, pri
pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 28/113-114 vo výške 543 353,73 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - Hajtovky, s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K095676
Spisová značka: 2OdK/953/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Silvia Malenová, nar. 16. 05.
1962, trvale bytom Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno - Silvia Malenová, s miestom
podnikania Tatranská 74, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 37329553, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Silvia Malenová, nar. 16. 05. 1962, trvale bytom
Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, obchodné meno - Silvia Malenová, s miestom podnikania Tatranská 74,
974 01 Banská Bystrica, IČO - 37329553.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1169.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
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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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 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).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095677
Spisová značka: 2K/25/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nemocnica Hnúšťa n.o. v
likvidácii, so sídlom 981 01 Hnúšťa, Jesenského 102, IČO: 45 732 701, správcom konkurznej podstaty ktorého je G &
B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Kukučínova 6571, uznesením
č. k. 2K 25/2017 - 356 zo dňa 02. 10. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095678
Spisová značka: 2K/6/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Start Management s. r. o.,
so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 70/13, IČO: 46 863 923, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Martin Kováčik, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, uznesením č. k. 2K 6/2018 - 282 zo dňa
02. 10. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095679
Spisová značka: 2K/35/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu T Timber s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, A. Hlinku 11, IČO: 45 670 323, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, uznesením č. k. 2K 35/2016 - 167 zo dňa 02. 10. 2019 potvrdil
prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30
807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095680
Spisová značka: 2K/91/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Business Team Services
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 1, IČO: 47 942 673, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Ing. Ernest Mésároš so sídlom kancelárie 962 31 Sliač, SNP 269/13, uznesením č. k. 2K 91/2015 - 198 zo dňa 02.
10. 2019 povolil vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K095681
Spisová značka: 2K/68/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Ján Svintek, nar. 26. 04. 1951,
bytom 962 01 Zvolenská Slatina, SNP 266/63, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cikkerova 5 z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K095682
Spisová značka: 1K/38/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GAMASTAV s.r.o., so
sídlom Sládkovičova 92, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 632 473, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav Bako, so
sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu S1647, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok v
konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 39 695,79 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 2/S-1 až 2/S-8 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813
63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K095683
Spisová značka: 1K/41/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu K L H, s.r.o.
"v konkurze", so sídlom Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 638 872, správcom ktorého je JUDr.
Jaroslav Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1680, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005, na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 1 153,43 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 136-144 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K095684
Spisová značka: 32K/15/2017
32K/15/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROVENTUS ML s.r.o., so sídlom: 66, 049
43 Jablonov nad Turňou, IČO: 44 383 304 uznesením zo dňa 12.04.2019 č.k. 32K/15/2017-292 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná č. 1, 041 90
Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), IČO: 42 499 500 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu
pod č. 11 až 16 v celkovej výške 1.145,83 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2019.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 25.10.2019
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K095685
Spisová značka: 32K/15/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: PROVENTUS ML s.r.o., so sídlom: 66, 049 43 Jablonov nad Turňou,
IČO: 44 383 304, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, 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. 2-4 v rozsahu 1.305,59 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Okresný súd Košice I dňa 25.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K095686
Spisová značka: 32K/15/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: PROVENTUS ML s.r.o., so sídlom:
66, 049 43 Jablonov nad Turňou, IČO: 44 383 304 o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: PROVENTUS ML s.r.o., so sídlom: 66, 049 43 Jablonov
nad Turňou, IČO: 44 383 304 z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 25.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K095687
Spisová značka: 26K/14/2019
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľov: 1. LOOK STAV, s.r.o., so sídlom: Nám. Matice slovenskej
4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 48 081 892, 2. PE-KA-DOS spol. s r.o., so sídlom Šintava 14, 925 51
Šintava, IČO: 44 739 419, 3. Kadela, s.r.o., so sídlom Šintava 2, 925 51 Šintava, IČO: 50 069 314, 4. BESO, spol. s
r.o., so sídlom Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 412 195 všetci štyria zast.: JUDr.
Lucia Morgošová, advokátka, Béžová 6, 851 07 Bratislava, IČO: 42 346 932 proti dlžníkovi: ABASK RECYCLING
s.r.o., so sídlom: Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 44 655 339 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01
Košice, značka správcu: S1204.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 28.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K095688
Spisová značka: 26K/11/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Hudák, nar. 17.04.1960, trvale bytom
Ruskov 386, 044 19 Ruskov o návrhu navrhovateľa: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu, správca
so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S762 proti odporcovi: Mária Rišková, rod.
Hudáková, nar. 08.04.1957, bytom Ruskov 390, 044 19 Ruskov na nariadenie neodkladného opatrenia takto
rozhodol
Mária Rišková, rod. Hudáková, nar. 08.04.1957, bytom Ruskov 390, 044 19 Ruskov, j e p o v i n n á z d r ž a ť s
a n a k l a d a n i a, t. j. predať, darovať, zameniť, založiť, zaťažiť vecným bremenom, dať do nájmu, vložiť ako vklad
na podnikanie, vyhotoviť notársku zápisnicu - exekučný titul, súhlas s dobrovoľnou dražbou, s nehnuteľnosťami
zapísanými na Okresnom úrade Košice - okolie, katastrálny odbor, na LV č. XXXX, okres Košice - okolie, obec R.,
katastrálne územie R., a to:
pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 705, o výmere 1212 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/6
pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 706, o výmere 2995 m2, druh pozemku: záhrada,
spoluvlastnícky podiel: 1/6 a
stavba, popis stavby: dom, súpisné číslo 181, na pozemku parc. č. 705, spoluvlastnícky podiel: 1/6.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, komu sa neodkladným opatrením uložila povinnosť, a to
do 30 dní, odkedy mu bolo toto uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia doručené inak ako zverejnením v
Obchodnom vestníku, na Okresnom súde Košice I, písomne; v prípade odvolania podaného v listinnej podobe, v
štyroch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Neodkladné opatrenie je vykonateľné doručením (ust. § 332 ods. 1 CSP)

Okresný súd Košice I dňa 28.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K095689
Spisová značka: 26K/8/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11
Košice - Mestská časť Juh, IČO: 36 863 718 o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
značka správcu: S1661.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 05. decembra 2019 o 09.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I,
pracovisko Tichá 21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
značka správcu: S1661 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na
základe rozhodnutia schôdze veriteľov, bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a
poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K095690
Spisová značka: 23K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SHS Building s.r.o., so sídlom:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 405 375, takto
rozhodol

I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SHS Building s.r.o., so sídlom Detvianska 1B, 940 01 Nové
Zámky, IČO: 44 405 375.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Veroniku Vargovú, sídlo kancelárie správcu: Mostná 62, 949
01 Nitra, značka správcu: S1668.
III.
Súd začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
V.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami §
28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, 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 28.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K095691
Spisová značka: 23K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SHS Building s.r.o., so sídlom:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 405 375, o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol
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I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi dlžníka: Mgr. Veronike Vargovej, so sídlom kancelárie:
Mostná 62, 949 01 Nitra, značka správcu: S1668, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov, spolu v sume 624,83
eura.
II.
Učtáreň Okresného súdu Nitra v y p l a t í do 3 dní od právoplatnosti toho uznesenia na účet
predbežného správcu, Mgr. Veroniky Vargovej, so sídlom kancelárie: Mostná 62, 949 01 Nitra, IBAN: SK03 1100
0000 0029 2390 2781, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v sume 624,83 eura, a to z preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod
položkou denníka D19 - 16/2019.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Nitra (§
21 ods. 3 ZoKR).
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).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť (§ 21 ods. 3 ZoKR).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K095692
Spisová značka: 32K/7/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Martina Šimková, nar. 29.03.1982, bytom
Svodov 87, 937 01 Želiezovce, adresa na doručovanie: Lehota 275, 951 36 Lehota pri Nitre, ktorého správcom je Ing.
Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Rudolfa Ivana, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 4, 949 01 z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 28.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K095693
Spisová značka: 2K/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 navrhovateľa - dlžníka: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará
Ľubovňa 064 01, IČO:50 995 707, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa
064 01, IČO:50 995 707.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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 Prešov dňa 28.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K095694
Spisová značka: 2K/17/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AST Group, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742,
Trnava 917 01, IČO:36 255 998, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CŠO - stav., s.r.o., so sídlom
Černyševského 10, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 36 450 235, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: CŠO - stav., s.r.o., so sídlom Černyševského 10, Bratislava mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 36 450 235.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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,
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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 Prešov dňa 28.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K095695
Spisová značka: 2K/71/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Šidlovský, nar.
10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, správcom ktorého je: LawService Recovery, k. s., so
sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, o návrhu správcu, takto
rozhodol
vyzýva GRANT TEAM, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 522, Plaveč 065 44, IČO: 44 739 338, aby správcovi do
siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť a to tak že:
- poukáže všetky splatné mzdy úpadcu za obdobie od 10/2015 správcovi na konkurzný účet IBAN SK09 0900 0000
0050 7936 5944 BIC: GIBASKBX až do momentu, kým správca neoznámi že túto povinnosť ďalej netreba plniť. Mzdu
je potrebné zasielať správcovi v časti, ktorá v zmysle ustanovenia § 72 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“) podlieha
konkurzu,
- poukáže výplatné pásky úpadcu za obdobie od 10/2015 na e-mailovú adresu: lsrecovery@lawservice.sk
<mailto:lsrecovery@lawservice.sk>,
- v prípade ak bola táto povinnosť splnená na iný účet, je potrebné správcovi oznámiť výšku zasielanej mzdy, IBAN-u
tohto účtu a dátumu kedy bola mzda v časti ktorej podlieha konkurzu na tento účet zaslaná.
Zároveň ho poučuje, že ak ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd nariadi jej predvedenie na súd,
aby podala vysvetlenie alebo jej uznesením uloží pokutu do výšky 3.300,-Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K095696
Spisová značka: 5K/9/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: STANLI s.r.o., so sídlom Družstevná 1469/2, 060 01
Humenné, IČO: 45 699 747, právne zast.: JUDr. Tatiana Andrejcová, advokát, Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: STANLI s.r.o., so sídlom Družstevná 1469/2, 060 01 Humenné,
IČO: 45 699 747 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 25.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K095697
Spisová značka: 2K/23/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Bechera, IČO: 30305080, s
miestom podnikania Hrnčiarska 1601/30, 09101 Stropkov, právne zastúpený: JUDr. Dušan Maruščák, advokát, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 538/1, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu zapísaného v súpise majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., zverejneného v Obchodnom vestníku SR č. OV
72/2019 zo dňa 11.04.2019, v znení doplnenia súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV
93/2019 zo dňa 16.05.2019 a v znení aktualizácie súpisu zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 186/2019 zo dňa
26.09.2019 a majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
72/2019 zo dňa 11.04.2019, ako podniku prostredníctvom ponukového konania, teda spôsobom podľa § 92 ods. 1
písm. d) ZKR, a to za podmienok uvedených v prílohe č. 1 žiadosti - Podmienky speňažovania majetku úpadcu zo
dňa 13.08.2019 v znení záverov prijatých na Veriteľskom výbore dňa 20.09.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K095698
Spisová značka: 38K/4/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej
stanici 22, 911 33 Trenčín o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť TECHNOL
development, s. r. o. so sídlom Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 720 453, uznesením č.k.
38K/4/2019-206 zo dňa 01.10.2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2019
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K095699
Spisová značka: 38K/22/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti
BigOak s. r. o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 45 395 489, pr. zast. H-P-R
Advokátska kancelária s. r. o. so sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 51 643 359, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti BigOak s. r. o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 10, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, IČO 45 395 489, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01
Trenčín, značka správcu S1369.
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
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predstavuje nárok všeobecnej podstaty na zaplatenie zmluvnej pokuty z titulu porušenia povinnosti podľa § 11 od. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
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 28.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K095700
Spisová značka: 38NcKR/22/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/22/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Peter Galuščák, nar. 7.2.1979, bytom 018 55 Tuchyňa 86,

nariaďuje pojednávanie
na deň 22.11.2019 o 09,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K095701
Spisová značka: 28K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Adriana Rošková, nar.
20.06.1969, trvale bytom 956 66 Otrhánky 32, právne zastúpený Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o.
so sídlom Jesenského 69, P.O.BOX 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 789 925, ktorého správcom je Mgr.
Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Adriana Rošková, nar. 20.06.1969, trvale bytom 956 66 Otrhánky 32 sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K095702
Spisová značka: 40K/39/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Jarmila Koyšová,
nar. 19.3.1988, bydliskom Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Advokátska kancelária JUDr.
Andrej Jaroš, spol. s r. o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 839 132, uznaného za malý,
ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S258, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S258.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K095703
Spisová značka: 22K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dušan Hruška, nar.
4.9.1977, trvale bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, ktorého správcom je Mgr. Peter Plško so sídlom
kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e sa návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa 28.10.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K095704
Spisová značka: 25K/38/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Klvaňa, nar.
13.10.1980, Veľká 24/24, Vieska, ktorého správcom je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya
769/29, 924 01 Galanta,, uznesením č.k. 25K/38/2012-242 zo dňa 26.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 03.10.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
22.10.2019.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K095705
Spisová značka: 1K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Vitos, nar. 13.05.1974, Hollého
646/14, 010 01 Žilina, zastúpeného: JUDr. Václavom Jaroščiakom, advokátom so sídlom M. Rázusa 14, 010 01
Žilina, správcom ktorého je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, v časti o návrhu
správcu na jeho odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu, takto

rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K095706
Spisová značka: 5K/18/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Silvia Kadlubcová, nar. 14.07.1981,
bytom SNP 130/55, 022 04 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

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 Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K095707
Spisová značka: 3K/28/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KU HA, s.r.o., so sídlom Mariánske
nám. 2, 010 01 Žilina, IČO: 44 015 372, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 40 819,40 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené
pod číslom 42-59, 86-88, 90 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Veriteľovi - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 25.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K095708
Spisová značka: 2K/1/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: Jozef Buzák B+H
market, s.r.o, Mariana Blahu 303, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:31 597 190, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A Kmeťa 19, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Nepriznáva predbežnému správcovi BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A Kmeťa 19, 010 01 Žilina, paušálnu
náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
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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výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť 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 podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 28.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K095709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 261
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/73/2018 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/73/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: OMV Slovensko, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 25,
Bratislava, IČO: 00 604 381 , prihlásená suma: 1.895,26 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom: Žižkova 11, Bratislava,
IČO: 35 704 713, prihlásená suma: 23.708,03 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. , so sídlom:
Eisteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436, prihlásená suma: 4.666,67 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8,
Bratislava, IČO: 31 364 501, prihlásená suma: 5.675,54 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: DM DROGERIE MARKT,S.R.O. , so sídlom: NA PÁNTOCH
18, Bratislava, IČO: 31 393 781, prihlásená suma: 12.434,77 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Československá obchodná banka, a.s. , so sídlom:
Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140, prihlásená suma: 119.251,99 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Československá obchodná banka, a.s. , so sídlom:
Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140, prihlásená suma: 3.223,49 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: SKOTAN S.A. , so sídlom: UNIWESYTECKA 13,
KATOWICE, IČO: 070 629 344, prihlásená suma: 100.341,38 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951, prihlásená suma: 289,42 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951, prihlásená suma: 183,60 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467, prihlásená suma: 4.188,48 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, so sídlom: RADNIČNÉ
NÁMESTIE 7, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, IČO: 00 329 614, prihlásená suma: 489,68 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom:
Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874, prihlásená suma: 9.574,98 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: SK-Trans,s.r.o., so sídlom: Súvoz 1, Trenčín, IČO: 36 299
588, prihlásená suma: 1.259,93 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri
Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151, prihlásená suma: 235,99 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, prihlásená suma: 59.630,83 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, prihlásená suma: 40,00 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, prihlásená suma: 2.493,50 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, prihlásená suma: 239.473,25 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: Slovenská pošta, a.s., so sídlom: Partizánska cesta 9,
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, prihlásená suma: 16,50 EUR.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, týmto v
zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5,
Bratislava, IČO: 35 724 803, prihlásená suma: 518.142,56 EUR.

K095710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Unterländerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2135/5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/371/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/371/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167p v spojení s ust. § 167q zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 207/2019 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

25

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

25.10.2019, ktorým je hnuteľný majetok:

Mobilný telefón
Značka: LG
Model: F70 D315
IMEI: 352658-06-196829-2
Stav opotrebovanosti: funkčný
Vady: rozbitý displej
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Hodnota: 30 EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu pohľadávky je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, v
zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE 37OdK/371/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna
výška ponuky je stanovená na sumu 30 EUR.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia
platného dokladu totožnosti - OP a pod.
3. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
4. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a
túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania a uhradiť kúpnu cenu v deň
podpisu kúpnej zmluvy.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ponúkanej ceny za hnuteľný majetok, ktorá
prepadá v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K095711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peticzký Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3074 / 26, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava 15
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/240/2019 S398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/240/2019
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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37OdK/240/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Vároši, správca dlžníka: Michal Peticzký, nar. 05.01.1993, Holíčska 3074/26, 851 05 Bratislava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/89/2019, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Záhrebská 6, P.O.Box č. 75, 810 05
Bratislava v úradných hodinách od 09:00 do 15:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť emailom
na varosi@varosi.sk alebo telefonicky na t. č.02/52 49 56 27.
V Bratislave, dňa 29.10.2019
_____________________________________
JUDr. Peter Vároši
Správca, zn. správcu S398

K095712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peticzký Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3074 / 26, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava 15
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/240/2019 S398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/240/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Michal Peticzký, nar.
05.01.1993, Holíčska 3074/26, 851 05 Bratislava (ďalej len úpadca), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/240/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Peticzký, born 05.01.1993, Holíčska 3074/26, 851 05 Bratislava (hereinafter only ,, the
Bankrupt “), our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court Bratislava I, No.
37OdK/240/2019, bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.08.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Bratislava I was published on 07.08.2019. The bankruptcy was declared of
following day.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Záhrebská 6, P.O.Box. 75, 810 05 Bratislava. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí uvedenej lehoty.
Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou. V prihláške sa
vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the 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 copy to the trustee to the adress: : Záhrebská 6, P.O.Box. 75, 810 05 Bratislava. Claims
can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by one
overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm and
the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim
from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Peter Vároši, správca
JUDr. Peter Vároši, trustee

K095713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/175/2018 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/175/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: (úpadcu): Juraj Proksa, nar. 09.09.1966, trvale bytom Bellova 2007/63,
831 01 Bratislava, občan SR týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

JUDr. Juraj Puskailer, správca

K095714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hudeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3025/11, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/330/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/330/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Mária Hudeková, Znievska 3025/11, 851 06 Bratislava, narodená: 09.04.1956 oznamuje v
súvislosti so znením § 167v v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 29.10.2019

K095715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Proksa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/175/2018 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/175/2018 S1172
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.05.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Juraj
Proksa, bytom: Bellova 2007/63, 831 01 Bratislava, nar.: 09.09.1966. /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 109/2018 dňa 07.06.2018. Do funkcie správcu úpadcu
bol ustanovený JUDr. Juraj Puskailer, značka správcu S1172, so sídlom kancelárie: Račianska 71, 83102
Bratislava. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2018 zo dňa 26.07.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Juraj Proksa, bytom: Bellova 2007/63, 831 01
Bratislava, nar.: 09.09.1966, sa -- k o n č í -- a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Juraj Puskailer, značka správcu S1172

K095716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Lončeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolište 200, 900 62 Kostolište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/327/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/327/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Viera Lončeková, nar. 03.12.1969, Kostolište 200, 900 62 Kostolište oznamuje v súvislosti so
znením § 167v v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 29.10.2019

K095717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peticzký Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3074 / 26, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
Záhrebská, P.O.BOX 75 6, 810 05 Bratislava 15
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/240/2019 S398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/240/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Vároši, správca dlžníka: Michal Peticzký, nar. 05.01.1993, Holíčska 3074/26, 851 05 Bratislava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/240/2019, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Záhrebská 6, P.O.Box č. 75, 810 05
Bratislava v úradných hodinách od 09:00 do 15:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť emailom
na varosi@varosi.sk alebo telefonicky na t. č.02/52 49 56 27.
V Bratislave, dňa 29.10.2019
_____________________________________
JUDr. Peter Vároši
Správca, zn. správcu S398

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Mikulec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 3, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/341/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/341/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky VOLKSWAGEN PASSAT
Druh: AC KOMBI
Typ/variant/verzia: 3B/AFN/SG
Evidenčné číslo: BL289JM
VIN: WWZZZ3BZXE159356
Rok výroby: 1999
Súpisová hodnota: 1.100,00 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: majetok vo vlastníctve dlžníka

V Bratislave, dňa 29.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Ruman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 10064/5, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/272/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/272/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Mikulec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 3, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1981
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/341/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/341/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Martin Mikulec, nar. 17.06.1981, trvale bytom
Kríková 3, 821 07 Bratislava (ďalej len "Dlžník") týmto v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve
Dlžníka:
HNUTEĽNÁ VEC:
Popis: osobné motorové vozidlo značky VOLKSWAGEN PASSAT
Druh: AC KOMBI
Typ/variant/verzia: 3B/AFN/SG
Evidenčné číslo: BL289JM
VIN: WWZZZ3BZXE159356
Rok výroby: 1999
Súpisová hodnota: 1.100,00 €.
I. 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 20 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.
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 8OdK/341/2019 – neotvárať.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 29.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej "zabezpečený veriteľ"), ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
Poučenie: 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.

K095722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 836 01 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/210/2018 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/210/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku 176/2018 dňa 12.9.2018 súpis majetku. Správca
počas konkurzu zistil, že hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej v súpise, preto
správca opätovne stanovil hodnotu zapísaného majetku nasledovne:
Súpis majetku - všeobecná podstata: Nehnuteľnosti (pozemky)
Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod
zápisu do
súpisu

Dátum
zápisu do Číslo
súpisu parcely

Druh
pozemku

Úpadca: Ján Značka spr. Spisu:
Molnár
37OdK/210/2018/S1623

Výmera Číslo listu
v m2 vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Dátum
vyhotovanie:
7.9.2018
Rozsah
podielu
Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zložky
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majetku
vlastníctvo
dlžníka
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Úpadcu

majetku
7.9.2018

275/2

zastavané
plochy a
nádvoria

694

68

Súpis majetku - všeobecná podstata: Nehnuteľnosti (bytové
priestory/nebytové priestory)

Dôvod
Číslo
zápisu
súpisov
do
ej zložky súpisu
majetku

b1

Dátum
zápisu
do
súpisu
majetku

vlastníctv 7.9.o dlžníka 2018

Deň vydania: 04.11.2019

Krajná Poľana

Úpadca: Ján
Molnár

1.6

Značka spr. Spisu:
37OdK/210/2018 S1623

100,00 €

Dátum:
7.9.2018

Správca:
Ing. Hilda
Gajdošov
á S1623

Podiel na
spoločných
Číslo
Adresa
častiach,
parcely
Rozsah
Poschodie/čísl Číslo listu
Kat.
(ulica/orientač
zariadeniach Súpisová
, na spoluvalstnícke
o bytu(nebyt. vlastníctv územie/obec/št
né
,
hodnota v
ktorej
ho podielu
Priestoru)
a
át
číslo/súpisné
príslušenstv
€
stavba
Úpadcu
číslo)
e, pozemku
stojí
a priľahlom
pozemku
2. posch.; 3Krajná Poľana
201
Krajná Poľana
275/3 1.1
7026/42488 4900,00 €
izový byt
č.57

Správca počas konkurzu zisťoval u realitných kancelárií v okruhu katastrálneho územia Krajná poľana ceny
obdobných nehnuteľností, pričom realitné kancelárie správcovi uviedli, že sa nezaoberajú realitami v danom
katastrálnom území. Správca požiadal o vyjadrenie starostu Krajnej Poľany, ktorý uviedol, že nehnuteľnosť je v
dezolátnom stave a hodnota je cca 5000,00 eur.
Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka podľa Nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. je 10 000 eur. Podľa § 167h
ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka. Podľa § 167i ods. 3 ZKR ak do
konkurznej podstaty patrí obydlie dlžníka, ktoré je v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,
správca vydá nepostihnuteľnú hodnotu druhého bezpodielového spoluvlastníka druhému bezpodielovému
spoluvlastníkovi. Na základe uvedených ustanovení nepostihnuteľná hodnota obydlia predstavuje 10000 eur pre
dlžníka a10000 eur pre manželku dlžníka. Podľa § 167o ods. 21 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z
výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň
sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
V Bratislave dňa 28.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K095723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 836 01 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/210/2018 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/210/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Ján Molnár, nar. 23.02.1966, trvale bytom: Karpatské námestie
7770 / 10A, 836 01 Bratislava, sp. zn.: 37Odk/210/2018 - oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej "ZKR") správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokrýva
náklady konkurzu.
V dôsledku vyššie uvedeného konkurz končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave 29.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K095724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Cesnak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/439/2019 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/439/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu Martin Cesnak, nar.
10.11.1962, Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 23, 821 09 Bratislava v úradných hodinách. Nahliadanie do
správcovského spisu je možné vopred dohodnúť a žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov podať na
telefónnom čísle +421 2 50 244 452 alebo e-mailom juraj.gajdosik@gajdosik.net.
Bratislave, dňa 22.10.2019
JUDr. Juraj Gajdošík

K095725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Cesnak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/439/2019 S 1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/439/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Martin Cesnak, nar. 10.11.1962,
Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení, oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky
veriteľom :
Číslo účtu : 2928830449/1100, Tatra banka, a.s.
Výška kaucie : 350,00 EUR.
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
ŠS : IČO, prípadne dátum narodenia popierajúceho veriteľa.
V Bratislave, dňa 22.10.2019

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

K095726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Cesnak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/439/2019 S 1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/439/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Martin Cesnak, nar. 10.11.1962,
Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava; týmto v súlade s ustanovením čl. 40 nariadenia Rady ES č.1346/2000
zo dňa 29.05.2000, oznamuje všetkým známym veriteľom úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách, že na majetok úpadcu Martin Cesnak, nar.
10.11.1962, Langsfeldová 3374/30, 811 04 Bratislava, bol vyhlásený konkurz. Svoje nároky - pohľadávky si môžu
prihlásiť v zákonnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005
Z.z. v platnom znení.
V Bratislave, dňa 22.10.2019
JUDr. Juraj Gajdošík

K095727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stránsky Marek, Ing.Arch.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 653/66 66, 821 05 Bratislava Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/484/2018 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/484/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Sp. zn. súdu:

37OdK/484/2018

Sp. zn. správcu:

37OdK/484/2018 S1911

Značka správcu:

S1911

Úpadca:

Ing. Arch. Marek Stránsky

V Bratislave, dňa 27.10.2019
ROZVRH VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.1.2019, sp. zn.: 37OdK/484/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ing. Arch. Marek Stránsky, nar. 31.5.1974, trvale bytom Mierová 653/66, 821 05 Bratislava,
štátny občan SR. Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená JUDr. Natália Trubanová, správca
so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S1911.
Počas priebehu konkurzu bol zistený nasledovný majetok:

·
·

suma 500 € predstavujúca preddavok na úhradu odmeny a nákladov správcu
zrážky zo mzdy vykonané pred vyhlásením konkurzu

V konkurznom konaní bol dosiahnutý nasledovný výťažok zo speňaženia:

·
·

500 € - preddavok na úhradu odmeny a nákladov správcu
727,60 € - Zrážky zo mzdy vykonané pred vyhlásením konkurzu

Vzhľadom na uvedené bol dosiahnutý hrubý výťažok v sume 1.227,60 €.

Počas priebehu konkurzu vznikli nasledovné náklady:

Suma
Náklad
DPH
paušálna odmena správcu
500,00 €
odmena správcu z výťažku (iná peňažná pohľadávka)
36,38 €
paušálna náhrada za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne za 7 mesiacov (január
2019 – júl 2019)
210,00 €
Poštovné – výzvy pre veriteľov – fyzické osoby v počte 19 x 1,55 € (§ 167l ods. 4 ZKR)
29,45 €
Súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb
2,46 €
Spolu
778,29 €

bez

Vzhľadom na uvedené je v konkurze dosiahnutý hrubý výťažok v sume 1.227,60 € a náklady predstavujú sumu
778,29 €. Preto čistý výťažok určený na uspokojenie veriteľov je 449,31 €, ktorý bude medzi veriteľov rozvrhnutý
nasledovne:

Celková
zistená
suma
2.429,53 €
45.234,44 €
24.058,87 €
7.550,23 €
177,90 €

Veriteľ

Sociálna poisťovňa, a.s., 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:30807484
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s.r.o., Tuhovská 29, Bratislava, IČO: 35 728 116
SPP, a.s.,Mlynské Nivy 44/A, Bratislava, IČO: 35 815 256
Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislva,
2.935,94 €
IČO: 31320155

Miera
uspokojenia

Výška
uspokojenia

0,344632%
0,344632%
0,344632%
0,344632%
0,344632%

8,37 €
155,89
82,91 €
26,02 €
0,61 €

0,344632%

10,12 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jaroslav Hudec, Repište 63, 966 03 Repište,
19.728,25 €
Ing. Andrej Pálfi, Brižitská 25, 841 01 Bratislava
13.993,50 €
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratisla, IČO:
287,67 €
424995000011
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratisla, IČO:
1.181,97 €
424995000011
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratisla, IČO:
40 €
424995000011
Ján Horáček, Andreja Kubinu 6938/23, 917 01 Trnava, +421 915 481 241
1.017,20 €
Vladimír Ďuro, Jabloňová 14, 979 01 Rimavská Sobota,
5.400,- €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANACE SA so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž,
Fancúzsko, zapísaná v parížskom registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca
6.338,21 €
na území Slovenskej republiky prostredníctvom SNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY

Deň vydania: 04.11.2019
0,344632%
0,344632%

67,99 €
48,23 €

0,344632%

0,99 €

0,344632%

4,07 €

0,344632%

0,14 €

0,344632%
0,344632%

3,51 €
18,61 €

0,344632%

21,84 €

Uspokojenie pohľadávok bude veriteľom poskytnuté po tom, čo budú správcovi oznámené všetky čísla účtov
a identifikačné údaje platby. Následne pristúpim k zrušeniu konkurzu po splnení rozvrhu výťažku v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR.

JUDr. Natália Trubanová, správca

K095728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurkovič Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 1622 / 14, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/235/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/235/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Dalibor Jurkovič, nar. 16.9.1977, trvale bytom: Nám. Hraničiarov
1622 / 14, 851 03 Bratislava, sp. zn.: 37Odk/253/2019 - oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
"ZKR") správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
V dôsledku vyššie uvedeného konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave 29.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 588/62, 821 09 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/216/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/216/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súvislosti s §167n ods. 1 ZoKR a §167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania v
konkurznom konaní úpadcu Tibor Gajdoš, Miletičova 588/62, 821 09 Bratislava-Ružinov, narodený: 02.02.1964 na
súbor majetku, ktorého súpis bol zvrejnený v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019 pod K085784 a to
konkrétne súbor majetku:
1. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2947 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec:
Chynorany, kat. úz.: Chynorany v Slovenskej republike, parc. č. 1830 - trvalý trávny porast o výmere 374 m2
vedený v časti B na úpadcu v podiele 1/4-ina. Hodnota zapísaného majetku: 22,43 Eur
2. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2947 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec:
Chynorany, kat. úz.: Chynorany v Slovenskej republike, parc. č. 1831 - trvalý trávny porast o výmere 154 m2
vedený v časti B na úpadcu v podiele 1/4-ina. Hodnota zapísaného majetku: 9,24 Eur
3. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2947 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec:
Chynorany, kat. úz.: Chynorany v Slovenskej republike, parc. č. 1832 - trvalý trávny porast o výmere 83 m2
vedený v ćasti B na úpadcu v podiele 1/4-ina. Hodnota zapísaného majetku: 4,98 Eur
4. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2947 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec:
Chynorany, kat. úz.: Chynorany v Slovenskej republike, parc. č. 1833 - trvalý trávny porast o výmere 288 m2
vedený v časti B na úpadcu v podiele 1/4-ina. Hodnota zapísaného majetku: 17,27 Eur
5. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2947 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec:
Chynorany, kat. úz.: Chynorany v Slovenskej republike, parc. č. 2935 - orná pôda o výmere 4845 m2 vedený v
časti B na úpadcu v podiele 1/4-ina. Hodnota zapísaného majetku: 878,88 Eur.
6. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2948 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec:
Chynorany, kat. úz.: Chynorany v Slovenskej republike, parc. č. 3958 - lesný pozemok o výmere 806 m2 vedený v
časti B na úpadcu v podiele 1/4-ina. Hodnota zapísaného majetku: 48,34 Eur.
7. pozemok "E"KN vedený na LV č. 749 Okresným úradom Partizánske pre okres: Partizánske, obec: Nadlice,
kat. úz.: Nadlice v Slovenskej republike, parc. č. 808 - orná pôda o výmere 2082 m2 vedený v časti B na úpadcu v
podiele 1/1-ina. Hodnota zapísaného majetku: 1478,84 Eur.
Celková zapísaná hodnota ponúkaného súboru majetku predstavuje sumu: 2.459,98 Eur.
Lehota na predkladanie ponúk v 2. kole ponukového konania je do 20.11.2019. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Číslo účtu pre zloženie zálohy na ponúknutú cenu je: účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. variabilný symbol - číslo konania (príklad: 82162019) do poznámky 8Odk/216/2019.
dňa 29.10.2019, Filip Osvald - správca
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K095730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Rischer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/297/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/297/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Urban, so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, S 1848, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Milan Rischer, nar. 21.11.1958, Žatevná 2241/2, 841 01 Bratislava, sp. zn. 37OdK/297/2019 týmto v zmysle §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, so sídlom
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 v celkovej sume 39,83 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K095731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herbergerová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2970/88 88, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/448/2019 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

JUDr. Natália Trubanová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1911, so sídlom
kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava ako konkurzný správca dlžníka: Klaudia Herbergerová, nar. 12.2.1982,
trvale bytom Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 8OdK/448/2019, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 8OdK/448/2019 S1911 v kancelárii správcu: JUDr. Natália Trubanová,
Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 15:30 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle:
0918 907 245 alebo e-mailom na natalia.trubanova@gmail.com.
V Bratislave, dňa 29.10.2019
JUDr. Natália Trubanová, správca
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K095732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herbergerová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2970/88 88, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/448/2019 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/448/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.10.2019, sp. zn.: 8OdK/448/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku zo dňa 23.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Klaudia Herbergerová, nar.
12.2.1982, trvale bytom Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava, štátna občianka SR (ďalej len „dlžník“). V
zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Natália
Trubanová, Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 8OdK/448/2019. V zmysle
článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných
jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Bratislave, dňa 29.10.2019
JUDr. Natália Trubanová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 7th October 2019, file No.
8OdK/448/2019 published in Commercial Journal on 23th October 2019, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Klaudia Herbergerová, date of birth 12.2.1982, residing at Kopčianska 2970/88, 851 01
Bratislava, citizen of Slovak Republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Natália Trubanová, Mostová 2, 811 02
Bratislava, Slovak Republic to the file No. 8OdK/448/2019. According to the article 55 of the Regulation any
foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88.
The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If
the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. 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
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
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. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Bratislava, October 29, 2019
JUDr. Natália Trubanová, trustee

K095733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herbergerová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2970/88 88, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/448/2019 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/448/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Natália Trubanová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1911, so sídlom
kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, ako konkurzný správca dlžníka: Klaudia Herbergerová, nar. 12.2.1982,
trvale bytom Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spisovou značkou 8OdK/448/2019, 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 reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK84 7500 0000 0040 2667 5047, vedený v Československá obchodná banka, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, 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
Doplňujúce údaje (poznámka): Klaudia Herbergerová, kaucia popretia pohladavky 8OdK/448/2019
V Bratislave, dňa 29.10.2019
JUDr. Natália Trubanová, správca

K095734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolman Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Mozartova 6329 / 9, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/74/2018 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/74/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
Obchodné
meno/
meno
a JUDr. Marek Glemba, správca
I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Odborárske nám. 3 vchod Májkova
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81107
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IČO/ dátum narodenia
42353963
Dátum vykonania dražby
29.10.2019
Sídlo Notarského úradu JUDr. M. Kucharovičovej – MATADOR BUSINESS CENTER, Bojnická
C.
Miesto vykonania dražby
3, 831 04 Bratislava
D.
Čas vykonania dražby
10,00 až 10,20
E
Kolo dražby
3.kolo
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby je nasledovná nehnuteľnosť:
Nehnuteľnosť: byt č. 8 vchod Koniarekova 13, 4.p., nachádzajúci sa v bytovom dome Koniarekova 12-13 s.č. 5870, na parcele p.č 5681/25,
zastavená plochy a nádvoria o výmere 437 m2, ktorému prináleží podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
pozemku vo veľkosti 6685 / 106630, to všetko zapísané na LV č. 6857, k. ú. Trnava, Obec Trnava, Okres Trnava.
Predmet dražby sa draží tak ako je vo vlastníctve úpadcu teda v nasledovnom podiele: 1/1.
Premet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
G.
Opis stavu predmetu dražby
Predmet dražby je v stave, ktorý zodpovedá jeho veku a spôsobu využitia. Predmet dražby je určený na bývanie.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
Na predmete dražby viaznu k momentu dražby nasledovné záväzky:
1/ Na všetky byty a nebytové priestory bytového domu s.č.5870 - Záložné právo v prospech ostatných
vlastníkov bytov, na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z.
1/ Na byt č. 8, vchod Koniarekova 13 /na: 4.p. a na spoluvlastnícky podiel 6685/106630 na spoločných častiach a
zariadeniach bytového domu s.č. 5870 a pozemku registra C KN s parc. č. 5681/25 - Záložné právo v prospech:
Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140, SR, V 3223/14 - Zmluva o
zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.334234/Zal/1, vklad povolený dňa 18.07.2014 - 4483/14
I.

Odhad ceny predmetu dražby

112 000 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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Výška ceny dosiahnutá vydražením
88 000 EUR
Najvyššie podanie:
a) bolo urobené
Označenie licitátorov:
Obchodné meno/ meno a JUDr. Marek Glemba, správca
1. I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Odborárske nám. 3 vchod Májkova
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
e) Štát
Slovenská republika
III. Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IČO/ dátum narodenia
42353963

Deň vydania: 04.11.2019

J.
K.
L.

V Bratislave 29.10.2019

81107

JUDr. Marek Glemba, správca

K095735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Antona Kadnára 404/4, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/298/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/298/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Veterníková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Jánošková, nar. 25.04.1988, bytom Námestie
Antona Kadnára 404/4, 900 66 Vysoká pri Morave, po vykonaní šetrení ohľadne zisťovania majetku dlžníka, ktorý
podlieha konkurzu, nezapísal do súpisu majetku konkurznej podstaty žiaden majetok dlžníka.
Potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu uvedené v § 167t ods. 1 ZKR, oznamuje že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jana Jánošková, nar. 25.04.1988, bytom
Námestie Antona Kadnára 404/4, 900 66 Vysoká pri Morave, zrušuje
JUDr. Mária Veterníková, správca

K095736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hamarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/442/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/442/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hanáček, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana HAMAROVÁ, nar. 29.09.1972, bytom
Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava a oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka
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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41 821 08 Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0908 774 950, e-mailom: hanacek@akparagraf.sk
Mgr. Martin Hanáček, správca

K095737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hamarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/442/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/442/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka Mgr. Martin HANÁČEK, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana HAMAROVÁ, nar. 29.09.1972,
bytom Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava, zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu:

IBAN: SK84 1100 0000 0029 1397 7544

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

K095738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hamarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/442/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/442/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati" (fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jana HAMAROVÁ, nar. 29.09.1972, bytom Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.09.2019, sp. zn.
37OdK/422/2019-12 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Martin Hanáček, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Záhradnícka
41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1906 (ďalej aj len ako „Správca“). Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/442/2019 S 1906 Sídlo správcu: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava Príslušný konkurzný súd: Okresný súd
Bratislava 1
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee of bankrupt Jana HAMAROVÁ, born on 29.09.1972, with permanent address at Stavbárska 5176/36, 821
07 Bratislava hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Batislava I of 18.09.2019, ref. No. 37OdK/442/2019-12, published in the Commercial report No. 203/2019 of
21.10.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Martin Hanáček, trustee, with its Office at
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, ref. No. of truste S 1906 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).

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

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

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)

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

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

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

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

Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).

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

V Bratislave, dňa 29.10.2019
In Bratislava, on 29.10.2019

Mgr. Martin Hanáček, správca dlžníka
Mgr. Martin Hanáček, truste of the bankrupt

K095739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Poldaufová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klobučnícka 442/2, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/313/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/313/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

Druh
pozemku

Výmera
(m²)

Štát,
Obec

Názov
katastrálneho
územia

Číslo Parcelné
LV
číslo

Súpisová
hodnota
majetku

1

Nehnuteľná vec

Zastavaná
plocha a
nádvorie

793

SR,
Trenčín

Trenčín

5143 2189/157

437,00 €

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K095740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rosinová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gajary 67/105, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1978
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/154/2019 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/154/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.5.2019, sp. zn.: 37OdK/154/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 109/2019 zo dňa 7.6.2019 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Daniela Rosinová, nar. 24.8.1978, Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary štátna občianka SR
(ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 37OdK/154/2019 a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Natália Trubanová, správca, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, zn. správcu: S 1911 (ďalej len ,,Správca“).
V zmysle ustanovenia 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné 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 šetrenia
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko Správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. 29.10.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 145/2019 zverejnená dňa 30.7.2019), Správca týmto v
súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Daniela Rosinová,
nar. 24.8.1978, Obecný úrad Gajary, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary štátna občianka SR sa KONČÍ, nakoľko
zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Bratislave, dňa 29.10.2019
JUDr. Natália Trubanová, správca

K095741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bašternák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 7440 / 13, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Lenka Ivanová, správca úpadcu Ladislava Bašternáka v konkurze sp.zn. 8K/14/2019 dopĺňa v súlade s §76
ZKR súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Iná majetková hodnota – nájomné vo výške ku dňu doplnenia súpisu za prenájom majetku pod súp. zložkou súpisu č. 1 titulom
nájomnej zmluvy zo dňa 01.10.2012
Por. č. súpisovej zložky: 24

Deň zápisu: 29.10.2019
Dôvod zápisu: majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
Súpisová hodnota: 15.900 EUR
V Bratislave dňa 29.10.2019
JUDr. Lenka Ivanová, správca

K095742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drongová Nicoleta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 209 / 24, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/68/2019 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/68/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu: Nicoleta Drongová, Cintorínska 209/24, 900 45 Malinovo, nar.
07.10.1995, č. k. 8OdK/68/2019 (ďalej ako ,,dlžník“), v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že
správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa §166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Vlasta Klimentová

K095743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Egri Tamás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.priateľstva 2172 / 31, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/267/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/267/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správkyňa dlžníka Tamás Egri, nar. 22.06.1984, trvale bytom Nám. priateľstva 2172/31, 929 01 Dunajská Streda,
týmto podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasujem I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej
podstaty zverejnenom dňa 18.10.2019 v Obchodnom vestníku č. 202/2019 ako:
- súpisová zložka č. 1: osobný automobil zn. Volkswagen Golf AC KOMBI, r.v. 2010, EČV: DS541FI, VIN:
WVWZZZ1KZAW375283, nepojazdné - havarované, v opotrebovanom stave v súpisovej hodnote 3 000,- €.

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 14.11.2019 do 15,00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Barbora Volárová so sídlom Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 36OdK/267/2019 Egri - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo,
IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), podpis záujemcu, špecifikácia majetku podľa
čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle späť
zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná,
resp. sa na ňu nebude prihliadať.
2. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Raiffeisen banke, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590 pod VS: 3519, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
3. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
4. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania.
5. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
6. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie
v stave, v akom je a na vlastné náklady.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.
V Piešťanoch dňa 29.10.2019
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K095744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Ľuboš Beno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 1134/34, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/271/2019 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Verejné ponukové konanie
Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Ing. arch. Ľuboš Beno, narodený 19.06.1958, trvale bytom A. Hlinku
1134/34, 926 01 Sereď (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu bol zverejneneý v Obchodnom vestníku č. OV 190/2019 dňa
2.10.2019 a tvorí ho mimo iné nehnuteľnosť v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/1 zapísaná na liste vlastníctva
č. 3912, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, a to pozemok parcela registra "C", parcelné číslo
3698/35, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 432 m2, súpisová hodnota 4.000,. Eur
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nehnuteľnosť v spoluvlastníckom podiele
úpadcu 1/1 zapísaná na liste vlastníctva č. 3912, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, a to
pozemok parcela registra "C", parcelné číslo 3698/35, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 432
m2.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, Slovenská republika v zalepenej obálke
opatrenej nápisom „Konkurz Ing. arch. Ľuboš Beno – 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 výška kúpnej ceny nie je stanovená.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku.
7. 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.
8. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu
IBAN: SK33 1111 0000 0067 8915 3000, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 28OdK/271/2019 a
priezvisko záujemcu.
10. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
11. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0905 409 848 alebo na emailovej adrese jelinekmarian@gmail.com.
12. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
13. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
14. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
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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Ing. Marián Jelinek, správca

K095745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava 1, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/32/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/32/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Roman Toráč, narodený 22.04.1975, trvale bytom 917 01 Trnava (ďalej
ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 179/2019 dňa 17.9.2019
nasledovne:
- hnuteľná vec - osobný automobil Škoda Felicia, VIN: TMBEFF61315353003, EČV: TT797BE, farba: zelená
tmavá, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota: 500,- Eur

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec: osobný automobil Škoda
Felicia, VIN: TMBEFF61315353003, EČV: TT797BE, farba: zelená tmavá, r.v. 2001
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, Slovenská republika v zalepenej obálke
opatrenej nápisom „Konkurz Roman Toráč – 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 výška kúpnej ceny nie je stanovená.
6. 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.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu
IBAN: SK33 1111 0000 0067 8915 3000, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 36OdK/32/2018 a
priezvisko záujemcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
9. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0905 409 848 alebo na emailovej adrese jelinekmarian@gmail.com.
10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
12. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
13. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Ing. Marián Jelinek, správca

K095746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kormúth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica 1, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/1/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36OdK/1/2018 na majetok dlžníka: Marian
Kormúth, narodený 01.07.1974, trvale bytom Senica, Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, značka
správcu S 1353, správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa § 167l ods. 1 prvá veta ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Ing. Marán Jelinek, správca S1353

K095747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šimončič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hornopotočná 210/22, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1969

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/56/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

TRETIE KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.03.2019 č. k.: 36OdK/56/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 67/2019 zo dňa 04.04.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Roman
Šimončič, nar. 07.05.1969, trvale bytom: Ulica Hornopotočná 210/22, 917 01 Trnava (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“). V súlade s ustanovením §
167p ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 druhá veta 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“) týmto vyhlasuje tretie
kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 143/2019 zo dňa 26.07.2019, a to:
A. HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
Opis
Umiestnenie
Súpisová hodnota
súpisovej zložky
Motorové
vozidlo:
ŠKODA
FELÍCIA
EČV:
TT624AH
Ulica Hornopotočná 210/22
1.
VIN:
TMBEFF613W0787731
30,00 EUR
917 01 Trnava
farba:
modrá
metalíza
stav: karoséria silne korodovaná, vo veľmi opotrebovanom stave,

Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny nie je stanovená. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom
stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 36562019 a uvedením poznámky: „Záloha konkurz
Šimončič“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Roman
Šimončič, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za majetok, číslo účtu na ktorý Správca vráti zábezpeku v prípade neúspešnej ponuky, a čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas Záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely predmetného
ponukového konania. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o zaslanie bližších informácií je možné zasielať
bilsky.spravca@gmail.com

na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:

Obhliadka: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu a zaslaní
žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 7 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za majetok. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia
ponúk iba víťaza ponukového konania zaslaním e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu.
Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho
ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Roman Šimončič, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že prípadne
poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k majetku bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu
zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju
zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K095748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spartakovská 19, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/282/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/282/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Milan
Balažovič, bytom Spartakovská 19, 91701 Trnava, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula 10.10.2019 bola dňa 25.10.2019 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej výške 413,12 EUR veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom Hodžova 11 , 01011 Žilina, IČO: 31575951. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR
bola dňa 25.10.2019 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 5.
V Dun.Strede, 25.10.2019
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka

K095749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 2581/4, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/278/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.08.2019 č. k.: 36OdK/278/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 162/2019 zo dňa 22.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Katarína
Danielová, narodená 03.06.1975, trvale bytom Lúčky 2581/4, 909 01 Skalica (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, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
25.10.2019, 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: Katarína Danielová, narodená 03.06.1975, trvale
bytom Lúčky 2581/4, 909 01 Skalica, 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

K095750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vendíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Otrokovce 243, 920 62 Horné Otrokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.2.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/131/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/131/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marieta Katona, správca konkurznej podstaty so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajká
Streda (ďalej ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.7.2018, pod č. k.
25OdK/131/2018 - 15 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Mária Vendíková, nar.
12.2.1971, Horné Otrokovce 243, 920 62 Horné Otrokovce (ďalej ako „úpadca“).
V zmysle § 167 h ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR : „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i zák. č. 7/2005 ZKR nezistil
žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Mária Vendíková, nar. 12.2.1971, Horné Otrokovce
243, 920 62 Horné Otrokovce zruší.
V Dun.Strede, 29.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K095751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Havrila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská 2961/50, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/227/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/227/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marieta Katona, správca konkurznej podstaty so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda (ďalej ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 5.11.2018, pod č. k.
25OdK/227/2018 - 12 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Havrila, nar.
2.2.1956, Krajinská 2961/50, 92101 Piešťany (ďalej ako „úpadca“).
V zmysle § 167 h ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR : „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i zák. č. 7/2005 ZKR nezistil
žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Ladislav Havrila, nar. 2.2.1956, Krajinská 2961/50,
92101 Piešťany zruší.
V Dun.Strede, 29.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K095752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Galó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné Kračany - Pinkové Kračany 237, 930 03 Kostolné Kračany Pinkové Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.3.1988
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. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/141/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/141/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marieta Katona, správca konkurznej podstaty so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda (ďalej ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 4.6.2019, pod č. k. 25OdK/141/2019
- 12 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Dávid Galó, nar. 6.3.1988, 93003
Kostolné Kračany – Pinkové Kračany 237 (ďalej ako „úpadca“).
V zmysle § 167 h ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR : „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i zák. č. 7/2005 ZKR nezistil
žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Dávid Galó, nar. 6.3.1988, 93003 Kostolné
Kračany – Pinkové Kračany 237 zruší.
V Dun.Strede, 29.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K095753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská 47/47, 922 31 Sokolovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/162/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/162/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marieta Katona, správca konkurznej podstaty so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajká
Streda (ďalej ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.6.2019, pod č. k.
28OdK/162/2019 - 12 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: René Rusnák, nar.
24.12.1976, Piešťanská 47/47, 92231 Skolovce (ďalej ako „úpadca“).
V zmysle § 167 h ods. 1 zák. č. 7/2005 ZKR : „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
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Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i zák. č. 7/2005 ZKR nezistil
žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu René Rusnák, nar. 24.12.1976, Piešťanská 47/47,
92231 Sokolovce zruší.
V Dun.Strede, 29.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K095754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kudriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 34, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1970
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/287/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/287/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K095755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kissová Noémi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovská ulica 861 / 9, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/295/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/295/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Noémi Kissová, nar.: 02.03.1982, bytom Čalovská ulica 861/9,
930 28 Okoč, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28OdK/295/2019, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata
nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berec Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fándlyho 746 / 10, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/201/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/201/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

por. č. 1:
0355941303,

suma vo výške 1 616,91 Eur = zostatok zo zrušenej poistnej zmluvy č.

deň zapísania do súpisu:

4.10.2019

dôvod zapísania do súpisu:
správcu

oznámenie Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a pripísanie finančnej čiastky na účet

V Galante dňa 15.10.2019

JUDr. Viera Nováková, správca

K095757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Hučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 242/173, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/245/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.07.2019 č. k.: 36OdK/245/2019-24, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 147/2019 zo dňa 01.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alexandra
Hučková, narodená 05.01.1983, trvale bytom M.R. Štefánika 242/173, 908 41 Šaštín-Stráže (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, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
9.10.2019, 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“). Zároveň Správca oznamuje, že do konkurzného konania sa
neprihlásil žiadny veriteľ.
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Alexandra Hučková, narodená 05.01.1983, trvale
bytom M.R. Štefánika 242/173, 908 41 Šaštín-Stráže, 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

K095758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 2300 / 36, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/164/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 36OdK/164/2019 zo dňa 19.06.2019 bol na majetok
dlžníka Eduard HERÁK, nar. 12.08.1955, trvale bytom Nádražná 2300/36, 909 01 Skalica vyhlásený konkurz
a za správcu bola ustanovená JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2019 dňa 25.06.2019.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto podľa § 167v
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

V Galante, dňa 25.10.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K095759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 172, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/120/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 25OdK/120/2019 zo dňa 16.05.2019 bol na majetok
dlžníka Karol Varga, nar. 08.12.1964, trvale bytom 925 92 Kajal 172, podnikajúci pod obchodným menom
Karol Varga, s miestom podnikania 925 92 Kajal 172, IČO: 30 957 583 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta. Uznesenie bolo
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zverejnené v Obchodnom vestníku č. 97/2019 dňa 22.5.2019.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto podľa § 167v
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

V Galante, dňa 25.10.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K095760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejov Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 29, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/101/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/101/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka: Vladimír
Matejov, nar. 18.11.1976, bytom Čierny Brod č. 29, 925 08 Čierny Brod, podnikajúci pod obchodným
menom Vladimír Matejov, s miestom podnikania Čierny Brod 29, IČO: 46 293 779 týmto - podľa § 167v
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

V Galante, dňa 25.10.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K095761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Psotný - PE - PS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabinská 35 / 294, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 180 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22R/2/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu: Peter Psotný - PE-PS, trvale bytom Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín,
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IČO:33180130, oznamuje v zmysle ust. § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K095762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Bakalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahov 741, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/637/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/637/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 22.10.2019, 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 reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Filip Bakalík, nar. 22.09.1992,
trvale bytom 913 38 Soblahov 741, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/637/2019 zo dňa
04.09.2019 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Filip Bakalík, nar. 22.09.1992, trvale bytom 913 38
Soblahov 741, sp. zn.38OdK/637/2019 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K095763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jánošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliny 1421/24, 017 03 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/455/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/455/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu František Jánošík, nar. 17.10.1952, trvale bytom
Hliny 1421/24, 017 03 Považská Bystrica, oznamuje, že dňa 27.10.2019 bola, po základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa Stredná odborná
škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica, IČO: 17 050 561 v celkovej výške 43,73 Eur.
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JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K095764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valenteje Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radobica 56, 972 48 Radobica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/423/2018 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/423/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu: Emil Valenteje, nar.31.05.1970, trvale bytom Radobica 56, 972 48
Radobica, oznamuje v zmysle ust. § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov zámer zostaviť zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K095765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwarzová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 169 / 25, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/550/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/550/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1.
Označenie:
Značka
Model:
EČ:
VIN:
Stav km:
Rok výroby:
Farba:
Objem motora:
Max. výkon:
Palivo:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Hodnota ( EUR ):
Záložné právo:
Stav:
Umiestnene:
Dôvod zapísania:

Osobné motorové vozidlo
SEAT
ALTEA XL
PD630EM
VSSZZZ5PZ7R060104
200454
2007
biela
1595
75 kW
Benzín, LPG
1/1 celku
1000,00
Nie
Nepojazdné, nutná oprava motor / prevodovka
Lúčna 169/25, Sebedražie, Slovenská republika
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )
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K095766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gablík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brvnište 330, 018 12 Brvnište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/618/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/618/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Peter Gablík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Brvnište
330, 018 12 Brvnište IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10.07.1983 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: 40OdK/618/2019 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/618/2019
Súpis všeobecnej podstaty
Stavba:
rodinný dom, súpisné číslo 848, postavený na parcele č. 2909/2, v k.ú. Papradno, obec PAPRADNO, okres
Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1349
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 4.900,Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.900,- EUR
Stavba:
rekreačná chata, súpisné číslo 2394, postavený na parcele č. 3797, v k.ú. Papradno, obec PAPRADNO, okres
Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1349
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 3.500,Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 3.500,- EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 2909/2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 400 m2 , v k.ú. Papradno, obec
PAPRADNO, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1349
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 1.200,Mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 1.200,- EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 2910, druh: orná pôda, vo výmere 271 m2 , v k.ú. Papradno, obec PAPRADNO, okres
Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1349
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 271,Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 271,- EUR
Pozemok:
parcela registra “C” č. 3797, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 49 m2 , v k.ú. Papradno, obec
PAPRADNO, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1349
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 147,Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 147,-EUR

K095767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kopunec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1973
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/406/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 16.4.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 12.7.2019 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR správca podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR). Správca
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok Ivan Kopunec, nar. 8. apríla 1973,
trvale bytom 911 01 Trenčín končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ivan Kopunec, nar. 8. apríla 1973, trvale bytom
911 01 Trenčín v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 29.10.2019
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K095768
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca 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 v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je
vedený v ČSOB, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: SK30 7500 0000 0040 2755 0086. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici, 29.10.2019
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K095769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valjent Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 168 / 40, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/488/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/488/2018
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 žiaden veriteľ
Dňa 11.10 2019 bol v Obchodnom vestníku č. 197/2019 zverejnený Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto opravujem Oznam o zrušení konkurzu, ktorý má znieť
nasledovne:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ
JUDr. Miroslava Žitníková, so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Karol
Valjent nar. 02.01.1958 trvale bytom Partizánska 168/40, 018 41 Dubnica nad Váhom / 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 do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa
neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods.2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167 d ZKR. Platnosť a účinnosť týchto úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
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JUDr. Miroslava Žitníková
správca

K095770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koprivňanský Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 67, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/512/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/512/2019
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
Potom, čo správca zistil, že v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, konkurz na majetok dlžníka Juraj Koprivňanský, nar. 7.3.1981, trvale bytom Horná Súča
67, 913 33, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/512/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Juraj Koprivňanský, nar. 7.3.1981, trvale bytom
Horná Súča 67, 913 33, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/512/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 29.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K095771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hábli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 35/33, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/500/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/500/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok veriteľov boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467
Celková prihlásená suma: 62,18 €
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K095772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Michalcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súš 2488, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/555/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/555/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko
auctio, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného
Kmeťkova
priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
30
c) Názov obce
Nitra
d) PSČ
949 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka číslo 19773/N
IV.
IČO/ dátum narodenia
36 765 121
B.
Označenie navrhovateľa
1. I. Obchodné meno/ meno a priezvisko
JUDr. Otília Prachařová, správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Centrum I.
b) Orientačné/ súpisné číslo
57/132
c) Názov obce
Dubnica nad Váhom
d) PSČ
018 41
e) Štát
Slovenská republika
III. Zapísaný:
Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S41
IV. IČO/ dátum narodenia
31 917 330
V. správca úpadcu
a. Meno a priezvisko
Soňa Michalcová
b. Trvalý pobyt
916 01 Stará Turá, Súš 2488
c. Dátum narodenia
26.07.1960
Notársky úrad JUDr Miroslav Holčík, Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany –
C. Miesto konania dražby
zasadacia miestnosť
D. Dátum konania dražby
20. november 2019
E. Čas konania dražby
11:30 hod.
F. Kolo dražby
prvé kolo dražby (nejedná sa o opakované kolo dražby)
G.
Predmet dražby
Predmetom dražby je nehnuteľnosť, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (podiel 1/1) vedená na Okresnom úrade Nové Mesto nad
Váhom, Katastrálny odbor, pre obec Stará Turá, katastrálne územie Stará Turá, zapísaná na:
·
liste vlastníctva číslo 430 ako
·
rodinný dom (popis stavby: DOM) so súpisným číslom 2488, na parcele registra „C“ číslo 6067;
·
parcela registra „C“, parcelné číslo 6067, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 295 m2,
·
parcela registra „C“, parcelné číslo 6080, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 711 m2;
·
v podiele 1/1
(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.
H.
Opis predmetu dražby
Rodinný dom s.č. 2488 je čiastočne (zadnou fasádou v hospodárskej časti domu) pristavený ku rodinnému domu s.č. 2487 (LV č. 7288) na
pozemku parcela KN č. 6068. Rodinný dom s.č. 2488 je tak súčasťou samostatne stojaceho dvojdomu.
V rodinnom dome s jedným nadzemným podlažím sa nachádza jedna bytová jednotka s príslušenstvom. Podľa dostupných informácií je
rodinný dom užívaný od roku 1800.
Popis dispozičného riešenia rodinného domu
Priestory v rodinnom dome sú rozdelené na obytnú časť (dve izby, kuchyňa, kúpeľňa) a hospodársku časť (skladové priestory, kotolňa). Na
základe porovnania stavu evidencie katastra nehnuteľností (kópie z katastrálnej mapy) so skutočným stavom je konštatované, že priestory
skladu paliva, kotolne a jedného skladu boli pristavené v neskoršom období.
Priestory domu sú prístupné z nekrytého nádvoria, z nádvoria je prístupná i kúpeľňa. Vstup do domu je (cez chodbu) v južnej fasáde domu. Z
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Priestory domu sú prístupné z nekrytého nádvoria, z nádvoria je prístupná i kúpeľňa. Vstup do domu je (cez chodbu) v južnej fasáde domu. Z
krytej vstupnej chodby je prístupné nekryté nádvorie
Zastavaná plocha: 244,82 m2
Celková výmera pozemku: 1006 m2
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti.
Tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.
I.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
Žiadne.
Na príslušnom liste vlastníctva sú evidované nasledovné zabezpečovacie práva:
·
Vklad záložného práva v prospech oin s.r.o., Metodova 1316/37, Nitra 949 01, IČO: 50137921 na rodinný dom súp.č.2488 na
parc.6067, parc.č.6067, parc.6080 - V 3246/2007 - VZ 77/2008, zm.č. 487/14, zm.č. 821/16
Podľa § 93 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov speňažením majetku, podliehajúceho konkurzu, zanikajú
všetky zabezpečovacie práva.
J.
Spoločná dražba
Nie
K.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok, ktorý vypracoval Ing. Ľuboš Havier, číslo znaleckého posudku 212/2019
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 11.500,- Eur, slovom: Jedenásťtisícpäťsto Eur.
L.
Najnižšie podanie
11.500,- Eur
M.
Minimálne prihodenie
100,- Eur
N.
Dražobná zábezpeka
a) výška
3.400,- Eur
Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:
1. Dražobníkovi:
·
V peniazoch:
·
prevodom na bankový účet dražobníka,
·
vkladom v hotovosti na bankový účet dražobníka,
·
poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových
služieb),
·
v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou (lehota končí otvorením dražby).
·
Vo forme bankovej záruky.
2. Do notárskej úschovy:
·
V peniazoch,
·
Vo forme bankovej záruky.
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi
a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky: bankový účet dražobníka v tvare IBAN: SK22 5200 0000
0000 1450 9211, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., platbu je potrebné identifikovať variabilným
symbolom (VS) 150211405. Pri fyzickej osobe je nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej
osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Dražobník, auctio, s.r.o., upozorňuje prípadných záujemcov, že bez
b) spôsob zloženia dražobnej vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu správne identifikovať na účely splnenia požiadavky
zábezpeky, číslo účtu na zloženia zábezpeky.
zloženie dražobnej zábezpeky Adresa miesta na zloženie dražobnej zábezpeky:
a adresa miesta na zloženie Pred dražbou: v kancelárii dražobníka Štefánikova 9, 949 01 Nitra v čase od 09:00 hod. do 16:30 hod.
V deň konania dražby: na mieste konania dražby 30 min. pred začatím dražby až do otvorenia dražby.
dražobnej zábezpeky
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že bude
pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.
1.

pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou,
že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie
dražobnej zábezpeky.
2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky
na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma
bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
3. pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk dražobníka,
a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred uplynutím lehoty
c) doklad
preukazujúci
na zloženie dražobnej zábezpeky.
zloženie dražobnej zábezpeky
4. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške
dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený
príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť
do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka.
5. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do
notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na
výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi.
6. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový pokladničný doklad vystavený
dražobníkom.
d) lehota na
zloženie Začína plynúť dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.
dražobnej zábezpeky
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej
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zásielky doručovanej do vlastných rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
dražobnej Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi dražby.
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez zbytočného odkladu
(prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).
O.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení
dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia
dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3.300,- eur, hneď po udelení
príklepu.
Cenu dosiahnutú vydražením je možné uhradiť na bankový účet uvedený v časti N. písm. b) tohto oznámenia, pričom platbu je potrebné
identifikovať tam uvedeným spôsobom.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
dňa 31.október 2019 o 11:00 hodine
Obhliadka
predmetu
dňa 11.november 2019 o 11:00 hodine
dražby (dátum)
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka telefonicky na : 0917 112 354
P.
Miesto obhliadky
Miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza (Súš 2488, 916 01 Stará Turá)
e)
vrátenie
zábezpeky

Organizačné opatrenia Preukázanie totožnosti
R.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa
osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká
pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych
vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s
právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje
povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku,
prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho
časti na vydražiteľa.
S.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho
vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane
príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.
T.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. 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 zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; 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).
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnému Okresnému
úradu - Katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena T tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmarí dražbu alebo ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby
iné
ako
vlastnícke
právo,
vykonať
riadnu
obhliadku
predmetu
dražby.
U.
Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo

JUDr.
Miroslav
Holčík
921 01 Piešťany
Notársky úrad: JUDr. Miroslav Holčík
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K095773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalyák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na karasiny 247 / 23, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/517/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/517/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Ing. Martin Mihalyák, nar. 24.10.1980, trvale bytom Na Karasiny 247/23, 971 01
Prievidza, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalyák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na karasiny 247 / 23, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/517/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/517/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ing. Martin Mihalyák, nar.
24.10.1980, trvale bytom Na Karasiny 247/23, 971 01 Prievidza (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 30.07.2019, sp. zn. 38OdK/517/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 05.08.2019. 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: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika 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.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 čl. 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 Ing. Martin Mihalyák, seated: Na Karasiny 247/23, 971 01 Prievidza, born: 24.10.1980 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No.
38OdK/517/2019 dated on 30th of July 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal on 05th of August 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: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in electonic form to
trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must
be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
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.
V Trenčíne, dňa 29.10.2019
In Trenčín, 29th of October 2019

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K095775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalyák Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na karasiny 247 / 23, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/517/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/517/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Ing. Martin Mihalyák, nar. 24.10.1980, trvale bytom Na Karasiny 247/23, 971 01 Prievidza,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365,
vedený v Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 22642018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/472/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/472/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Eva Štefanová, nar. 07.11.1988, bytom Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie
uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/472/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/472/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Eva Štefanová, nar.
07.11.1988, bytom Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.07.2019, sp. zn. 40OdK/472/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.07.2019. 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: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika 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.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
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
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členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 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 Eva Štefanová, seated: Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza, born: 07.11.1988 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No.
40OdK/472/2019 dated on 12th of July 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal on 18th of July 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: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

84

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

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.
V Trenčíne, dňa 29.10.2019
In Trenčín, 29th of October 2019

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K095778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/472/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/472/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Eva Štefanová, nar. 07.11.1988, bytom Ciglianska cesta 5, 971 01 Prievidza, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v
Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
22642018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poluvsie 99, 972 16 Poluvsie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/503/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/503/2019
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40OdK/503/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Michal Novotný, nar. 02.04.1980, trvale bytom Poluvsie č.99, 972 16 Poluvsie, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie
uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poluvsie 99, 972 16 Poluvsie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/503/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/503/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Michal Novotný, nar.
02.04.1980, trvale bytom Poluvsie č.99, 972 16 Poluvsie (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.07.2019, sp. zn. 40OdK/503/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.07.2019. 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: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika 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.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 čl. 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 Michal Novotný, seated: Poluvsie č.99, 972 16 Poluvsie, born: 02.04.1980 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No. 40OdK/503/2019
dated on 18th of July 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 24th of July 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: Mgr. Martin
Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by
using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed
electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on
the Ministry of Justice of the Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V Trenčíne, dňa 29.10.2019
In Trenčín, 29th of October 2019

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K095781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poluvsie 99, 972 16 Poluvsie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/503/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/503/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Michal Novotný, nar. 02.04.1980, trvale bytom Poluvsie č.99, 972 16 Poluvsie, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
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prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v
Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
22642018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1965 / 125A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Marián Galo, nar. 20.05.1976, trvale bytom Hlavná 1965/125A, 911 05 Trenčín, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v
Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
22642018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1965 / 125A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Marián Galo, nar.
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20.05.1976, trvale bytom Hlavná 1965/125A, 911 05 Trenčín (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 04.07.2019, sp. zn. 38OdK/442/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.07.2019. 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: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika 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.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
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 čl. 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 Marián Galo, seated: Hlavná 1965/125A, 911 05 Trenčín, born: 20.05.1976 (hereinafter referred to
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as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No.
38OdK/442/2019 dated on 04th of July 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal on 12th of July 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: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
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).
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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.
V Trenčíne, dňa 29.10.2019
In Trenčín, 29th of October 2019

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K095784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1965 / 125A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Marián Galo, nar. 20.05.1976, trvale bytom Hlavná 1965/125A, 911 05 Trenčín, v zmysle § 167l
ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v
Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:
22642018; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1965 / 125A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/442/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/442/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Marián Galo, nar. 20.05.1976, trvale bytom Hlavná 1965/125A, 911 05 Trenčín, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie
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uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K095786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udiča 0, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/486/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/486/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Jozef KUDLA, nar. 13.02.1965, trvale bytom Udiča, občan SR, 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: 1.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 244 m2

číslo LV: 3077

parc. č. „E“: 2136/654

súpisová hodnota: 2,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 420 m2

číslo LV: 3100

parc. č. „E“: 2107/514

súpisová hodnota: 3,50,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 58m2

číslo LV: 1643

parc. č. „E“: 2086/514

súpisová hodnota: 0,50,-€

spoluvlastnícky podiel: 60/2928

štát: SR

POZEMOK: 4.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 617m2

číslo LV: 1642

parc. č. „E“: 2086/511

súpisová hodnota: 5,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 60/2928

štát: SR

POZEMOK: 5.
výmera: 344 m2

druh: záhrada
obec: Horná Maríková

číslo LV: 888

parc. č. „C“: 1392

súpisová hodnota: 20,00,-€
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štát: SR

POZEMOK: 6.
výmera: 290m2

druh: záhrada
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

číslo LV: 888

parc. č. „C“: 1393

súpisová hodnota: 17,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 27/488

štát: SR

POZEMOK: 7.
druh: lesný pozemok
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 15022 m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2082/14

súpisová hodnota: 93,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 8.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 78260 m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2082/522

súpisová hodnota: 481,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 9.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 31733 m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2094/572

súpisová hodnota: 195,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 10.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 13111 m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2094/582

súpisová hodnota: 81,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 11.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 29375m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2094/592

súpisová hodnota: 180,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 12.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 44701m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2136/572

súpisová hodnota: 274,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 13.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 132175 m2

číslo LV: 1640

parc. č. „E“: 2136/672

súpisová hodnota: 812,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 14.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 25 m2

číslo LV: 1641

parc. č. „E“: 2082/524

súpisová hodnota: 0,15,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR
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POZEMOK: 15.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 640m2

číslo LV: 1641

parc. č. „E“: 2094/574

súpisová hodnota: 4,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 16.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 457 m2

číslo LV: 1641

parc. č. „E“: 2094/584

súpisová hodnota: 3,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 17.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 845m2

číslo LV: 1641

parc. č. „E“: 2094/594

súpisová hodnota: 5,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 18.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 1007m2

číslo LV: 1641

parc. č. „E“: 2136/574

súpisová hodnota: 6,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 19.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 1264 m2

číslo LV: 1641

parc. č. „E“: 2136/674

súpisová hodnota: 7,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 20.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 24 m2

číslo LV: 1645

parc. č. „E“: 2124/502

súpisová hodnota: 0,15,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 21.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 1092 m2

číslo LV: 1645

parc. č. „E“: 2125/502

súpisová hodnota: 6,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 22.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 336m2

číslo LV: 1646

parc. č. „E“: 2136/651

súpisová hodnota: 2,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 23.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 4745m2

číslo LV: 1647

parc. č. „E“: 2136/652

súpisová hodnota: 29,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 24.
druh: trvalý trávny porast

výmera: 448 m2

číslo LV: 1644
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parc. č. „E“: 2124/504

súpisová hodnota: 3,00,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 25.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 86m2

číslo LV: 1644

parc. č. „E“: 2125/504

súpisová hodnota: 0,50,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 26.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 120 m2

číslo LV: 2328

parc. č. „E“: 2102/504

súpisová hodnota: 0,50,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 27.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 106m2

číslo LV: 2329

parc. č. „E“: 2102/502

súpisová hodnota: 0,50,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

POZEMOK: 28.
druh: trvalý trávny porast
obec: Horná Maríková
názov k. ú.: Horná Maríková
okres: Považská Bystrica

výmera: 85m2

číslo LV: 1660

parc. č. „E“: 2107/504

súpisová hodnota: 0,50,-€

spoluvlastnícky podiel: 5/244

štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Horná Maríková po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Vladimír
Žitník – 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do
5.
decembra 2019 do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, na obálku uviesť „PONUKA - 38OdK/486/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK45 5200 0000 0000
1189 0088, pozn. Jozef KUDLA – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená
resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 05.12.2019 do 14:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05. decembra 2019 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K095787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Fulko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 33, 916 33 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/295/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Oľga Šabová, správca so sídlom kancelárie Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, oznamuje, že do kancelárie
správcu bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovná prihláška veriteľa:
Slovenská Konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava na sumu: 7 235,98 €. Pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok pod č.193/2019
Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len iný prihlásený veriteľ. Pohľadávky možno poprieť do 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásené
pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
Ing. Oľga Šabová – správca
V Trenčíne dňa 29.10.2019

K095788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Grich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 224, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/584/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/584/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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1.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 660/20
orná pôda, výmera 1 517 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8622
spoluvlastnícky podiel: 1/2 zapísaný pod B/1
Súpisová hodnota: 1 177,50 Eur
2.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 614
Trvalý trávny porast, výmera 2 296 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 3367
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/31
spoluvlastnícky podiel: 1/1000000 zapísaný pod B/6
Súpisová hodnota: 1,50 Eur
3.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 635/1
Trvalý trávny porast, výmera 2 956 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8624
spoluvlastnícky podiel: 14/378 zapísaný pod B/1
Súpisová hodnota: 164,25 Eur
4.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 564
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Trvalý trávny porast, výmera 1 850 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8621
spoluvlastnícky podiel: 1/40 zapísaný pod B/4
Súpisová hodnota: 49.80 Eur
5.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 294/28
Trvalý trávny porast, výmera 141 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 9921
spoluvlastnícky podiel: 1/90 zapísaný pod B/11
Súpisová hodnota: 2,40 Eur
6.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 294/21
Trvalý trávny porast, výmera 77 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 9922
spoluvlastnícky podiel: 1/90 zapísaný pod B/11
Súpisová hodnota:1,35 Eur
7.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 241/1
Orná pôda, výmera 262 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
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k.ú.: Terchová
LV: 11 463
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/46
Súpisová hodnota: 1,35 Eur
8.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 243/2
Trvalý trávny porast, výmera 297 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 465
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/30
Súpisová hodnota: 1,35 Eur
9.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 614
orná pôda, výmera 771 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 506
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/29
Súpisová hodnota: 46,50 Eur
10.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 618
orná pôda, výmera 769 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 506
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/29
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Súpisová hodnota:46,50 Eur
11.Pozemok:
parc.reg. „E“ č.: 13 615
orná pôda, výmera 9 974 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 507
spoluvlastnícky podiel: 63/7560 zapísaný pod B/12
Súpisová hodnota: 124,65 Eur
12.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 12 832/6
orná pôda, výmera 514 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 617
spoluvlastnícky podiel: 2/3 zapísaný pod B/2
Súpisová hodnota: 513,90 Eur
13.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 660/30
orná pôda, výmera 924 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 617
spoluvlastnícky podiel: 2/3 zapísaný pod B/2
Súpisová hodnota: 924,- Eur
14.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 660/34
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orná pôda, výmera 783 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 617
spoluvlastnícky podiel: 2/3 zapísaný pod B/2
Súpisová hodnota: 783, Eur
15.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 265/1
záhrada, výmera 475 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 914
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/41
Súpisová hodnota: 15,- Eur
16.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 265/2
záhrada, výmera 101 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 914
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/41
Súpisová hodnota: 3,- Eur
17.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 242/1
trvalý trávny porast, výmera 1 050 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
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k.ú.: Terchová
LV: 7 881
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/45
Súpisová hodnota: 4,95 Eur
18.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 241/1
trvalý trávny porast, výmera 549 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7655
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/19
Súpisová hodnota: 2,55 Eur
19.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 617
orná pôda, výmera 769 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 11 508
spoluvlastnícky podiel: 91/22680 zapísaný pod B/29
Súpisová hodnota: 4,65 Eur
20.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 12 831/6
trvalý trávny porast, výmera 1 000 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 8 717
spoluvlastnícky podiel: 21/756 zapísaný pod B/9
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Súpisová hodnota: 41,55 Eur
21.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 241/2
trvalý trávny porast, výmera 678 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 6 285
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/13
Súpisová hodnota: 3,15 Eur
22.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 634/2
lesný pozemok, výmera 770 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 3 752
spoluvlastnícky podiel: 2/6 zapísaný pod B/3
Súpisová hodnota: 324,90 Eur
23.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 579/1
trvalý trávny porast, výmera 365 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 2 106
spoluvlastnícky podiel: 28/756 zapísaný pod B/10
Súpisová hodnota: 20,25 Eur
24.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 12 831/5
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trvalý trávny porast, výmera 1 220 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 125
spoluvlastnícky podiel: 21/756 zapísaný pod B/9
Súpisová hodnota: 50,70 Eur
25.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 13 242/2
záhrada, výmera 480 m²
štát: Slovenská republika
obec: Terchová
k.ú.: Terchová
LV: 7 107
spoluvlastnícky podiel: 2/630 zapísaný pod B/45
Súpisová hodnota: 15,- Eur

K095789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZALINA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 373/11 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 123 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

Správca týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167l ods. 1 v spojení s § 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu
pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Gordic Collect,
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s.r.o., a to pohľadávky:

Prihláška číslo
Istina:
Úroky:
Úroky z omeškania:
Poplatok z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

1
1099,31
337,54
295,76
1732,61

Mgr. Branislav Zemanovič
správca úpadcu: ZALINA s.r.o.
sp. zn. konania: 38K/3/2019
konanie vedné pred Okresným súdom Trenčín

K095790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piatriková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vörösmartyho 1701/2, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/84/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/84/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 17.06.2019, sp. zn. 23OdK/84/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 120/2019 zo dňa 24.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Erika Piatriková, nar.
27.07.1972, bytom Vörösmartyho 1701/2, 943 01 Štúrovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
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ustanovený správca 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'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Erika Piatriková, nar. 27.07.1972,
Vörösmartyho 1701/2, 943 01 Štúrovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K095791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kardosová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 327/3, 935 32 Kalná nad Hronom - Kalná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/180/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/180/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V konkurznom konaní navrhovateľa/dlžníka: Zuzana Kardosová, nar. 12.11.1987, bytom Kalná nad Hronom
935 32, časť Kalná, SNP č. 327/3, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Nitra
č.k. 27OdK/180/2019 vydaného dňa 22.08.2019 vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a za správcu bol
ustanovený Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname
správcov MS SR pod značkou S 1533 (ďalej len „Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené vo vydaní
Obchodného vestníka č. 167/2019 dňa 30.08.2019 a stalo sa právoplatné a vykonateľné dňa 31.08.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto v súlade s §167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), o z n a m u j e , že:
• v konkurznom konaní č.k.: 27OdK/180/2019 nebol zistený žiaden majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu,
pričom Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého Dlžníkom a informácií
poskytnutých Dlžníkom na osobnom stretnutí so záverom zistenia, že Dlžník je nemajetný a neexistuje žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť ani súpis
majetku konkurznej podstaty.
• Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K095792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Katona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 336, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1962
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/174/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/174/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka: Ervín Katona, nar. 17.11.1962, bytom Kravany nad Dunajom 336, 946 36 Kravany nad
Dunajom, sp. zn.: 30OdK/174/2019, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo
všeobecnej podstate zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K095793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervín Katona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 336, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1962
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/174/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/174/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/174/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Ervín Katona, nar. 17.11.1962, bytom Kravany nad
Dunajom 336, 946 36 Kravany nad Dunajom, sp. zn.: 30OdK/174/2019 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním
pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K095794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészáros Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 86, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1967
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/35/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/35/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 31OdK/35/2017 zo dňa 18.7.2017 konkurz na majetok
dlžníka : Rudolf Mészáros, nar. 30.12.1967, bytom Agátová 86, Kolárovo a súčasne ustanovil do funkcie
správcu: RESKON, k.s. , zn. spr: S 1826, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky.
Uznesenie OS-u bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 140/2017 dňa 24.7.2017. Základná prihlasovacia
lehota skončila : 10.10.2017.
Majetok dlžníka bol speňažený. Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku bol zverejnený v OV č. 86/2019 dňa
6.5.2019. Konečný rozvrh výťažku správca vypracoval 30.8.2019. Dňa 23.9.2019 ukončil správca rozvrh výťažku
veriteľom. Dňa 25.10.2019 obdržal správca informáciu o povolení vkladu vlastníckeho práva v KN na
nadobúdateľa poslednej časti speňažovaného majetku.
Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. ...
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Rudolf Mészáros, nar. 30.12.1967, bytom
Agátová 86, Kolárovo k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Rudolf Mészáros, nar. 30.12.1967, bytom
Agátová 86, Kolárovo vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 31OdK/35/2017, v zmysle § 167v ods. 1
ZKR, z r u š u j e .
RESKON, k.s. – správca
V Nových Zámkoch dňa 28.10.2019

K095795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balažovič Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 262, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/173/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/173/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Michal Balažovič, nar. 27.01.1990, bytom 956 08
Horné Obdokovce 262, podnikajúci pod obchodným menom Michal Balažovič, s miestom podnikania 956 08
Horné Obdokovce 262, IČO: 46 025 979, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Tvrdošín, Medvedzie
132, 027 44 Tvrdošín týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

1. Hnuteľná vec
Opis súpisovej zložky majetku
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky iPhone 8
Výrobné číslo: MQ6G2CN/A
Evidenčné číslo: FFNXQFUFJC67
Stav opotrebovanosti: čiastočne opotrebovaný vekom a obvyklým používaním dlžníkom
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: 956 08 Horné Obdokovce 262
Deň zapísania majetku
29.10.2019
Dôvod zapísania majetku
§ 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Súpisová hodnota majetku
100 EUR

V Nitre, dňa 29.10.2019
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Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K095796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Bugyi - PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 61 / 0, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 116 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2017 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej zložky: 79
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac august 2019
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

467,63 EUR

deň zápisu:

02.09.2019

Číslo súpisovej zložky: 80
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac september 2019
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

467,63 EUR

deň zápisu:

01.10.2019

V Nitre dňa 29.10.2019

JUDr. Milada Koukalová, správca
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K095797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Macho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/122/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Július Macho, nar. 15.08.1979, bytom Hviezdoslavova 45/81, 955 01
Práznovce, vedenom pod spisovou značkou 27OdK/122/2019 v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta
v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj
súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty –
súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 (zverejnené v OV č. 199/2019 zo dňa 15.10.2019 pod číslom K091617).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 10.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 28.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1.kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 je
ukončené

V Nitre, dňa 29.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K095798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Macho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/122/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Július Macho, nar. 15.08.1979, bytom Hviezdoslavova 45/81, 955 01
Práznovce, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania (ďalej len „VPK“) na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty zapísaného do súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty – súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 (zverejnené v OV č. 196/2019 zo
dňa 10.10.2019 pod. č. K090533).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 1204 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 1373;
Parcelné číslo: 559/2;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 20,00 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 561 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 740;
Parcelné číslo: 561/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/64 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 50,00 EUR
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku spolu: 70,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedený súbor nehnuteľného majetku menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade
s ust. §-u 167p ZoKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/122/2019 – nehnuteľnosti „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/122/2019 Július Macho – nehnuteľnosti - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 18.11.2019
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením,
ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 19.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty a nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v 2. kole VPK a v zmysle ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola
VPK, bude kúpna zmluva v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.
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V Nitre, dňa 29.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K095799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávičia 96 / 14, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1992
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/133/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Andrej Michalka, nar. 28.03.1992, bytom
Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Andrej Michalka, s
miestom podnikania Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, IČO: 46 756 493, (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe
zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho
a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý bol zapísaný do Obchodného
vestníka č. OV 167/2019 pod K076338 dňa 30.08.2019. Uvedený majetok bol vylúčený zo súpisu majetku
z dôvodu, že sa nepodaril speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania a žiadny z veriteľov prihlásenej
pohľadávky neprejavil záujem o hnuteľnú vec do desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového konania. Na
základe vyššie uvedeného, dlžník nie je vlastníkom ďalšieho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Andrej Michalka, nar. 28.03.1992, bytom Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Andrej Michalka, s miestom podnikania Slávičia 96/14, 951 72
Neverice, IČO: 46 756 493, uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 32OdK/133/2019 zo dňa 31.07.2019
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 151/2019 pod K068202 dňa 07.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrej Michalka, nar. 28.03.1992, bytom
Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Andrej Michalka, s
miestom podnikania Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, IČO: 46 756 493, zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K095800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katona Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richtárska 1597 / 11, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/182/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/182/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Gabriel Katona, nar. 21.06.1983, bytom Bánov,
Richtárska č. 1597/11, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č.
12, IČO: 30798841, oznamuje, že na základe informácií pri preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, poskytnutého zoznamu
majetku, ktorý je súčasťou Návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom nebol zistený
majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nitre, dňa 29.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K095801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihari Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 163, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/148/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/148/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Podstata

Názov

Druh pozemku Výmera
[m2]

Všeobecná pozemok
zastavaná
parcely registra plocha
“C“
nádvorie
Všeobecná pozemok
záhrada
parcely registra
“C“

Číslo
parcely

399

207/ 5

Názov
katastrálneho
územia
Čakajovce

401

207/ 8

Čakajovce

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Číslo
listu Súpisová
vlastníctva
hodnota

1/6

96

2.000,-€

1/6

96

2.000,-€

a

K095802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Ludevít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 236, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/131/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj motorového vozidla

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Ludevít Virág, nar. 14.08.1972, bytom 935
52 Šárovce 236 v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej len
„VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 193/2019 zo dňa
07.10.2019 pod. č. K089235).
V súlade s Podmienkami 1. kola VPK zo dňa 10.10.2019 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 25.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj motorového vozidla zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.

V Nitre, dňa 29.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K095803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Harčáš 61/29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/58/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/58/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Katarína Horváthová, nar. 14.08.1975, bytom Veľký
Harčáš 61/29, 945 01 Komárno, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Komárno, Župná 14, 945 01
Komárno Uznesením Okresného súdu Nitra pod č. k. 29OdK/58/2019 zo dňa 16. mája 2019. Vzhľadom k tomu,
že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 29.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908
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K095804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 1907 / 11, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Ladislav Herceg, nar. 24.06.1977, bytom B.
Nemcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra Uznesením
Okresného súdu Nitra pod č. k. 31OdK/26/2019 zo dňa 18. apríla 2019. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní
majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov a po vykonaní úkonov smerujúcich k speňaženiu majetku zahrnutého do konkurznej
podstaty nebolo možné speňažiť majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 29.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K095805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLEIN & Co, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 292, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu KLEIN & Co, s.r.o., Hontianska Vrbica 292, 935 55 Hontianska Vrbica,
IČO: 36 549 908, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom oznamuje, že
k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľský výbor a veriteľov pohľadávok proti podstate
k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je
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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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
v Nitre dňa 29.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K095806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 747, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.08.2019, spisová značka 27OdK/173/2019-21 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Ladislav Nagy, narodený 17.03.1976, , bytom Zlatná na
Ostrove 747, 946 12 Zlatná na Ostrove. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 163/2019 dňa 23.08.2019 pod číslom K074040 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 24.08.2019.
V zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca zverejňuje
súpis majetku konkurznej podstaty úpadcu. Uvedený majetok patrí do všeobecnej podstaty úpadcu.
Druh majektu: Hnuteľná vec - motorové vozidlo
Súp.položka Druh
majetku
majetku

1.

Renault
LAGUNA
1,6i 16V

ŠPZ

VIN

Rok
Najazdené
Stav
výroby km

KN048CY VF1BG0A0528999663 2003

V Nitre, dňa 25.10.2019

326.000

Súpisová
hodnota
majetku

nepojazdné a
700,00 €
nefunkčné

Dôvod
Dátum zápisu
zapísania do
do majetkovej
súpisu
podstaty
majetku
majetok
úpadcu podľa
§ 167j ods.1 20.10.2019
zákona
č.
7/2005

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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K095807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Jabloňovce 329, 93701 Sikenica-Trhyňa) Dlhá 216/11, 935 61
Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Blažena Vargová, nar. 12.09.1966, bytom Dlhá 216/11, 935 61 Hronovce
- Domaša, t.č. Jabloňovce 329, 937 01 Sikenica- Trhyňa, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
III. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV 146/2019
dňa 31.07.2019 , a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Osobné vozidlo zn. Mazda
Popis: Osobné vozidlo zn. Mazda 323, druh: aa sedan, farba: zelená metalíza tmavá, VIN: JMZBA12P200382000,
evidenčné číslo: LV675ES, rok výroby: 1997, zdvihový objem valcov: 1840 cm3, druh paliva: BA95 B.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

600.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. 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:
Predmetom predaja je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby.
V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR, alebo ŽR nie starší ako 3
mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca, L. Kassáka 8 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 28OdK/61/2019 – III.
kolo VPK auto - NEOTVÁRAŤ “.
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V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Blažena Vargová, nar. 12.09.1966.
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
Kúpnu zmluvu.
Podmienky uzavretia Kúpnej zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu, 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
vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis os. vozidla na záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí
správca, môže správca už od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.
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 takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
predmet ponukového konania nachádza a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
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Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Blažena Vargová,
tel. č. 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK17 0900 0000 0051 6263 8069, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
VS: 28612019
V Nových Zámkoch dňa 29.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K095808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/180/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/180/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Ivan Goral, nar.: 11.01.1967, bytom Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy, spis.
zn.: 32OdK/180/2019, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí správca zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle
ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 29.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K095809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Jabloňovce 329, 93701 Sikenica-Trhyňa) Dlhá 216/11, 935 61
Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Blažena Vargová, nar. 12.09.1966, bytom Dlhá 216/11, 935 61 Hronovce
- Domaša, t.č. Jabloňovce 329, 937 01 Sikenica- Trhyňa, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
III. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV 146/2019
dňa 31.07.2019 , a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 - súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 30, k.ú. Domaša
Popis:
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 149/1 o výmere 1253 m2, zapísaný na LV č. 30, k.
ú. Domaša, obec: Hronovce, okres: Levice, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/5, t. j. 250.6 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 149/2 o výmere 77 m2, zapísaný na LV č. 30, k. ú.
Domaša, obec: Hronovce, okres: Levice, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5, t. j.
15.4 m2.
Stavba- rodinný dom, súp. č. 261, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 149/1, zapísaný na LV č. 30,
k. ú. Domaša, obec: Hronovce, okres: Levice. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5.

Súpisová hodnota súboru majetku všeobecnej podstaty č. 1:

4 800.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. 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:
Predmetom predaja je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby.
V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR, alebo ŽR nie starší ako 3
mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 28OdK/61/2019 - NEOTVÁRAŤ “.
V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1. Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
2. Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
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2. Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
3. Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
4. Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Blažena Vargová, nar. 12.09.1966.
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode vlastníckych práv (ďalej len „Zmluva“).
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode
odstúpiť.
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 takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Blažena Vargová,
tel. č.: 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
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IBAN: SK17 0900 0000 0051 6263 8069, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
VS: 28612019
V Nových Zámkoch dňa 29.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K095810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 233, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/169/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/169/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka Miroslav Polák, nar. 07.12.1990, bytom 935 52 Šarovce 233,
podnikajúci pod obchodným menom : Miroslav Polák POLMI DESIGN, s miestom podnikania 935 52 Šarovce
233, IČO 45 632 723
1. Súpisová položka č.1 – Hnuteľný majetok
osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: Škoda Octavia 1U
ev.č. LV811EX
VIN:TMBDX41U948747514
Farba: strieborná metalíza svetlá
STK: platné do 15.11.2019
EK: platné 15.11.2019
Rok výroby : 2004

Súpisová hodnota majetku je: 2200,-€ slovom: dvetisícdvesto EUR .

2. Súpisová položka č.2 – hnuteľný majetok
Zbraň:
Druh zbrane : guľovnica opakovacia
Značka: Zbrojovka Brno
Typ: ZKK600

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kaliber: 7X 64
Evidovaná na: OR PZ Levice
Výrobné č. ZV:392
PZ 75392

Súpisová hodnota majetku je:350,-€ slovom: tristopäťdesiat EUR .

3. Súpisová položka č.3 -hnuteľný majetok
Zbraň:
Druh zbrane : broková kozlica
Značka: bajkal
Typ: IZ-27-E
Kaliber: 12/12
Evidovaná na: OR PZ Levice
Výrobné č. HL 042743283
ZV 042743283

Súpisová hodnota majetku je:.150,-€ slovom: jednostopäťdesiat EUR .

V Nových Zámkoch dňa 29.10.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K095811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Michal Maďar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 7991/13A, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/184/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/184/2019
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

126

Obchodný vestník 212/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca dlžníka JUDr. Michal
Maďar, nar. 21.12.1949, bytom J. Murgaša 7991/13A, 940 02 Nové Zámky, sp. zn. 29OdK/184/2019 (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, SR, IČO:31335004
Prihlásená suma – 53621,44 €

V Nitre, dňa 29.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K095812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bölcskei Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2706 / 50, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/42/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/42/2019
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
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 30.04.2019, sp. zn. 28OdK/42/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 87/2019 zo dňa 07.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Imrich Bölcskei, nar. 06.12.1975,
bytom Eötvösova 2706/50, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Imrich Bölcskei,
nar. 06.12.1975, Eötvösova 2706/50, 945 01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková , správca
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K095813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Mária Budníková, správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš Szeder, narodený 05.:02.1987, bytom
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce v súlade s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením
§-u 98 odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty.

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Spisová značka súdneho spisu 31K/4/2017

Veriteľ

Adresa

Prihlásená
suma Suma určená na rozvrh Percentuálne uspokojenie Zostatok prihlásenej
pohľadávky v Eur
zo všeobecnej podstaty prihlásenej a uznanej sumy sumy po uspokojení
14 027,34
301,17
2,1477
13 726,07

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská
30,
Bratislava
Tatra
banka.
a.s. Hodžovo
818,79
neuspokojená
časť
pohl. nám.3
zabez. veriteľa
Bratislava
Prima banka, a.s.
Hodžova 11 5 812,03
Žilina
Slovenský plyn. priemysel
Mlynské nivy 156,69
44/a
Bratislava
Spolu

20 814,85

17,59

2,1477

801,20

124,82

2,1477

5 687,21

3,37

2,1477

153,32

447,05

2,1477

20 367,80

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

1 162,46 Eur
775,41 Eur
447,05 Eur

Veritelia budú uspokojení výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 447,05 Eur čo predstavuje 2,1477%
z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods.1 ZKR určuje správca zástupcovi veriteľov
15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku na jeho schválenie. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane
použijú ustanovenia § 98 ZKR.
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Poučenie správcu:
Podľa zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo môže
v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada zástupcu veriteľov
o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je povinný námietku proti návrhu konečného rozvrhu
výťažku uplatniť. Veritelia môžu nahliadnuť do návrhu konečného rozvrhu výťažku v sídle kancelárie správcu na
adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra a to
v úradných hodinách v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať
vopred písomne do kancelárie správcu alebo prostredníctvom mailu, prípadne telefonicky.
Ing. Mária Budniková - správca úpadcu

K095814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/151/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/151/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 31OdK/151/2019

spisová značka správcovského spisu

: 31OdK/151/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
Zálužie, SR

: Zuzana Kmeťová, Fabrická 409/6, 951 35 Veľké

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 16.09.1974

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

S úctou
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K095815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masná Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnótiho 2805 / 42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 24.4.2019, č.k. 32OdK/30/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
84, dňa 2.5.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Beata Masná, nar. 25.11.1971, bytom Radnótiho
2805/42, 946 03 Kolárovo, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený:
Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zn. správcu: S
1431 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka:
Hnuteľné veci:
·
·

1. Televízny prijímač, rok výroby: 1996, hodnota 150 Eur
2. Mobilný telefón, hodnota 50 Eur

Nehnuteľnosti
Stavba
Parcela č.
Druh stavby
Súpisné číslo LV č. Katastrálne územie
2710/10
Rod.dom - Drevená chata
2327
11275 Kolárovo
* právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba s.č. 2327 nie je evidovaný na liste vlastníctva

Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
1/12
200 Eur

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

130

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.
Ing. Jana Fülöpová

K095816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pailinger Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 105, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/166/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/166/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/166/2019 zo dňa 20.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Milan PAILINGER, nar. 23.7.1961, bytom 941 35
Dubník č. 105. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 165/2019 zo dňa 27.8.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 29.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166 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 šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K095817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: König Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 221 / 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32OdK/168/2019 zo dňa 21.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Peter König, nar. 21.4.1966, bytom Mostná 16, 949 01
Nitra. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2019 zo dňa 28.8.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 29.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166 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 šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K095818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomíra Zlatňanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 308, 951 71 Horné Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/152/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/152/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového
č. 200/2019 dňa 16.10.2019.

konania

zverejneného

v obchodom

vestníku

(ďalej

len

„OV“)

Do kancelárie správcu bola v určenej lehote doručená jedna ponuka, ktorá spĺňala všetky podmienky
ponukového konania a to :
1. Slovak Estate s.r.o. - ponúknutá suma 510,30 €.
1.kolo ponukového konania vyhlasujem za úspešné a ponuku záujemcu č. 1.
vyhodnocujem ako víťaznú.

Slovak Estate s.r.o.

Vzhľadom na § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") má právo oprávnená osoba vykúpiť majetok z konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty.
Týmto vyzývam oprávnené osoby podľa § 167r ods. 4 ZKR, ak majú záujem o súp. zl. č. 1 a 2 zapísané v súpise
všeobecnej podstaty aby v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v OV previedli sumu
rovnajúcu sa víťaznej ponuke, t.j. 510,30 € na účet správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588
1414. Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb neprejaví v určenej lehote záujem o predmetné súp. zl., uzavriem s
víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu.
V Nitre dňa 29.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K095819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Tamaškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 1947 / 25, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1958
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/62/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/62/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Ing. Vojtech Tamaškovič,
nar. 12.08.1958, bytom Šurany, Duklianska č. 25 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2
3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 24/2019 zo dňa 04.02.2019 pod položkou K010067.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
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a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 27OdK/62/2018 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) 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.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade
víťazného záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením
emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK09 1111 0000 0013 0158 3005 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
g) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo. 2.5 Na
ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa nebude
brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
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vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 29.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s, správca

K095820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Csaszny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 54 / 16, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1954
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/76/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/76/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 27.09.2018, č. k. 29OdK/76/2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Alexander Csaczny, nar. 18.06.1954, bytom Bratislavská cesta 54/16, 941 10 Tvrdošovce (ďalej aj ako „Dlžník“),
vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 191/2018 zo dňa 03.10.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
11.07.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 11.07.2018,
súčinností tretích osôb, vyhlásenia dlžníka zo dňa 19.10.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Alexander
Csaczny, nar. 18.06.1954, bytom Bratislavská cesta 54/16, 941 10 Tvrdošovce, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alexander Csaczny, nar. 18.06.1954, bytom
Bratislavská cesta 54/16, 941 10 Tvrdošovce, zrušuje.
V Nitre, dňa 29.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca
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K095821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Nemcovej 1710/8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky
správca
mob.0948 097 397, e-mail: szaboova.spravca@gmail.com

Meno úpadcu: Ing. Miroslav Gažo, nar. 19.10.1959

Bydlisko úpadcu: Ul. B. Němcovej 1710/8, 934 01 Levice
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szabóová
Spisová zn. správcovského spisu: 32K/28/2014-145 S 1525
Spisová zn. súdneho spisu: 32K/28/2014-145

Zápisnica zo schôdze veriteľov
zvolanej Správcom konkurznej podstaty JUDr. Zuzana Szabóová v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu: Ing. Miroslav Gažo, nar. 19.10.1959, bytom Ul. B. Němcovej 1710/8, 934 01 Levice konanej v
kancelárii správcu: L.Kassáka č. 8 v Nových Zámkoch dňa 25.10.2019 so začiatkom o 11,00 hod..

Prítomní:
Veritelia podľa prezenčnej listiny: Schôdze sa nezúčastnil žiadny z veriteľov.

Správca konkurznej podstaty: JUDr. Zuzana Szabóová

Záver
Schôdze veriteľov sa nezúčastnil žiadny veriteľ. Žiadny z veriteľov nepotvrdil svoju účasť na chôdzi. Z dôvodu,
že sa schôdze veriteľov žiaden veriteľ nezúčastnil, schôdza veriteľov zvolaná na deň 25.10.2019 o 11,00h sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v sídle kancelárie správcu nekonala.

V Nových Zámkoch dňa 25.10.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K095822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce 23, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/174/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/174/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tóth Peter, nar. 18.9.1979, Veľký Dvor 23, 937 01 Želiezovce, IČO: 41
253 523, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nasledovne:
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
Škoda Octavia Combi 1.6 i, VIN:
TMBZZZ1UXX2157908, r.v.: 1998, Farba:
strieborná metalíza, stav tachometra: 345 000 km

650,- Eur

Dôvod
zápisu
§ 167h
ods.1

Stav

Deň zápisu Zabezpečenie

Pojazdné 29.10.2019 Nie

V Nových Zámkoch dňs 29.10.2019
Mgr. Erik Štorek, správca

K095823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barátová Eva, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1967
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/144/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/144/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca dlžníka: Eva Barátová, nar. 25.02.1967, bytom Nové Zámky T. Vansovej č. 5246/13, týmto
oznamuje doplnenie súpisu majetku dlžníka patriacich do všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku

AXA,
d.d.s., Zmluva
o doplnkovom
dôchodkovom
a.s.
300575903 zo dňa 27.03.2017
Kolárska 6
811
06
Bratislava

Súpisová
hodnota
sporení

č.
279,72 EUR

Deň vydania: 04.11.2019

Dôvod zápisu
Výpoveď
zmluvy
dôchodkovom sporení

o doplnkovom

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s

K095824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o, so sídlom: Novozámocká cesta 2/3862,
945 01 Komárno, IČO: 36 549 304 (ďalej len „úpadca“), v súlade s ust. § 32 ods. 21 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“), týmto zverejňuje bankový účet,
na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Ide o nasledovný bankový účet:
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK09 7500 0000 0040 2755 4829, vedený v Československá obchodná banka, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť okrem správcu len iný veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným
podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu,
inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom,
inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky
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 stanovenej v ust. § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.

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

138

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Nitre, dňa 28.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K095825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szép
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Rákocziho 1761/68, 943 61 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/151/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 29.10.2019
Veriteľ: Szépová Csilla, sídlo: Fichtestraße 4, 850 80 Deutschland (Nemecko)
Prihlásená suma spolu: 13.299,08 €
Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V
Mgr. Peter Páll, správca

Nitre

dňa

K095826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szép
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Rákocziho 1761/68, 943 61 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/151/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Jozef Szép, nar. 15.03.1969, bytom: F.Rákocziho 1761/68,
943 61 Štúrovo, spisová značka 28OdK/151/2019, 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.
0948/805 300 alebo mailom na adrese: pall@spravca.info.

V Nitre dňa 29.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K095827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Heka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 290/43, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/176/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/176/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Jozef Heka, nar. 17.06.1966, bytom Nádražná 290/43, 941 06 Komjatice
(ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje Súpis majetku všeobecnej podstaty:

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Dlžník: EURO-BUILDING, a.s., so sídlom Podunajská 23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 683 066
Suma pohľadávky: 10.607,00 EUR s príslušenstvom( 5% úrok z omeškania ročne zo sumy 962,20 € od 12.08.2017 do zaplatenia)
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Zmluva o dielo č. 722/2011 VV Revitalizácia námestia Komárno, Fa č. 2013/01, vystavená dňa: 28.01.2013,
splatná dňa: 04.02.2013, za prevedené práce na stavbe.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10.607,00 EUR
2.

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Obchodný podiel v spoločnosti HEKA - STAV, s.r.o., IČO: 46 807 705, so sídlom Nádražná 43/290, 941 06 Komjatice, výška
vkladu spoločníka: 5.000,- €
Register: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 32472/N
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.506,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nákladný príves, zn.: BÁN – PV-01/./., druh karosérie: DC valníková, VIN: U5HV07511B1RB0321, EVČ: NZ033YM, r.v. 2011,
farba: šedá,
Stav: Opotrebovaný, zodpovedajúci veku, poškodená elektonika (smerovky a brzdy nesvietia), chýbajú doklady od predmetného
nákladného prívesu.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,- EUR

V Nitre dňa 29.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K095828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávičia 96 / 14, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1992
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/133/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/133/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Andrej Michalka, nar. 28.03.1992,
bytom Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Andrej
Michalka, s miestom podnikania Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, IČO: 46 756 493 (ďalej len „Dlžník“),
vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka pod poradovým číslom 1., ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 pod K076338 dňa 30.08.2019 z dôvodu, že sa predmetnú
hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarilo speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania, v súlade
s ust §-u167 p ods.2 ZKR prestávajú podliehať konkurzu. Žiadny z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil
záujem o hnuteľnú vec do desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového konania.

Por.
č.
1.

Popis hnuteľnej veci

VIN

Dátum
prvej Stav
Súpisová
evidencie v SR
hodnota
AUDI 80, fialová metalíza,
Poškodené, zlý technický stav, stav
WAUZZZ8AZMA233852 1996
200,- EUR
AA SEDAN
odometra: neznámy

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K095829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drugda Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 173 / 15, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/130/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/130/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Erik Štorek úpadcu: Dezider Drugda, nar. 07.02.1941, bytom Žitavská 173/15, 951 97 Žitavany, sp.
zn.: 31OdK/130/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

Typ majetku Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti AREBE LOGISTIC, s.r.o., so sídlom
Iná majetková
Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha, IČO: 04826469. Dlžník je jediným
Všeobecná
450,-EUR
hodnota
spoločníkom spoločnosti a zároveň je aj jediným štatutárnym orgánom. Vklad = 200.000,Czk, splatené = 100%, obchodný podiel = 100%

Dôvod
zápisu
§ 167h
ods. 1
ZKR

Podmienky ponukového konania
Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
·

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/130/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. 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.

·

Každý záujemca je povinní zložiť na číslo účtu IBAN: SK26 0900 0000 0051 6103 2460, zálohu vo výške
100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje
obchodné meno a spisovú značku 31OdK/130/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko a
spisovú značku 31OdK/130/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.

·

Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.
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·

Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a
označenie zápisu v príslušnom registri.

·

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca 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.

·

Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

·

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. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.

·

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná
a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 15 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia
výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania.

·

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0950 183 264 alebo
e-mailom: storek.spravca@gmail.com.

V Nových Zámkoch dňa 29.10.2019
Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Dezider Drugda
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K095830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dobrovocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 1031/8, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2018 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dátum zápisu: 28.10.2019
Veriteľ: Obec Úľany nad Žitavou, so sídlom Hlavná 5, 941 03 Úľany nad Žitavou, IČO: 00800236, so sídlom
Hlavná 5, 941 03 Úľany nad Žitavou
Prihlásená suma spolu: 403,02 €

V Leviciach, dňa 28.10.2019

K095831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Krúpová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/198/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/198/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Alžbeta Krúpová, nar. 03.10.1961, trvale bytom 940 01 Nové Zámky, t. č.
Tatranská 30, 940 01 Nové Zámky, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alžbeta Krúpová, nar. 03.10.1961, trvale bytom 940 01
Nové Zámky, t. č. Tatranská 30, 940 01 Nové Zámky, zrušuje.
LexCreditor k.s.
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K095832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Záhorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 17/7, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1985
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/4/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/4/2019
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Miroslava Záhorská, nar. 25.09.1985, bytom Viničná cesta 17/7, 935 56 Mýtne
Ludany, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslava Záhorská, nar. 25.09.1985, bytom Viničná
cesta 17/7, 935 56 Mýtne Ludany, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K095833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1949
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 S1553
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
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(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/211/2019 zo dňa 22.10.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 30OdK/211/2019 from October 22, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Július Szabó, born 12.05.1949, address Štefánikova 1751/24, 943 01 Štúrovo, Slovak Republic, (hereinafter
only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 209/2019 z 29.10.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 30.10.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 209/2019
from October 29, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on October
30, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
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pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. 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).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. 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).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. 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 truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. 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).
12. 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).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
13. 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).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. 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).
15. 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 Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. 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 Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K095834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Michal Maďar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 7991/13A, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/184/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/184/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením 29OdK/184/2019-20 zo dňa 02.09.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka JUDr.
Michal Maďar, nar. 21.12.1949, bytom J. Murgaša 7991/13A, 940 02 Nové Zámky a ustanovil mňa Mgr. Viliama
Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
173/2019 dňa 09.09.2019.
V súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
zl. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

okres
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra

obec
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín

kat. úz.
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín

LV reg.
1902 "E"
1902 "E"
1902 "E"
1903 "E"
1925 "E"
1925 "E"
1925 "E"
3918 "E"

parcela
1693
1694
1696
1695
1041
1042
1043
2861

druh
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trv. trávny por.
trv. trávny por.
trv. trávny por.
vinica

výmera v m2
2277
1546
1860
2586
1464
849
5940
2363

podiel
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18

vlastník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
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súp. hod.
104,26 €
70,79 €
85,17 €
118,41 €
33,52 €
19,44 €
135,99 €
108,20 €
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9
10
11
12
13
14

Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra

Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín

Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín

Konkurzy a reštrukturalizácie
3460
3460
3460
3460
3460
3460

"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

1766/1
1766/2
1766/3
1767/2
1768/1
1768/2

orná pôda
orná pôda
vinica
orná pôda
vinica
ostatná pl.

Deň vydania: 04.11.2019
424
359
361
1082
1093
142

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
spolu

29,12 €
24,66 €
24,80 €
74,32 €
75,07 €
9,75 €
913,50 €

Nehnuteľnosti som ohodnotil v zmysle ustanovení zákona 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v
pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,
ktorý stanovuje približnú hodnotu ornej pôdy v obci Veľký Cetín na 0,8242 €.
Vyhotovený v Nitre dňa 29.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K095835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Urbán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 3966/11, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/123/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – III. KOLO
Správca dlžníka Dezider Urbán, nar. 10.07.1961, trvale bytom Puškinova 3966/11, 943 04 Obid, podnikajúci pod
obchodným menom: Dezider Urbán, s miestom podnikania Puškinova 3966/11, 943 04 Obid, IČO: 30 058 228
(ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
III. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 153/2018 zo dňa 09.08.2018, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo značky ŠKODA FELÍCIA 1,9D
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
06.08.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Dezider Urbán - auto – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA AUTO URBAN“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
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Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti III. ponukového kola, majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstate dlžníka ako
súpisová zložka majetku č. 1 prestane v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto 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.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K095836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Markechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 578/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/191/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/191/2019
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
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
29OdK/191/2019-21 zo dňa 6.9.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Klaudia Markechová,
nar. 12.10.1971, bytom 949 01 Nitra - Chrenová, Lomnická č. 578/2, t.č. 949 01 Nitra, Tr. Andreja Hlinku 616/36,
podnikajúci pod obchodným menom: Klaudia Markechová, s miestom podnikania Lomnická 2, 949 01 Nitra, IČO:
40 235 092, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.11.2002 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 13.9.2019 zverejnením v OV 176/2019 dňa 12.9.2019 pod
značkou K080584.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
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V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Klaudia Markechová, nar.
12.10.1971, bytom 949 01 Nitra - Chrenová, Lomnická č. 578/2, t.č. 949 01 Nitra, Tr. Andreja Hlinku 616/36,
podnikajúci pod obchodným menom: Klaudia Markechová, s miestom podnikania Lomnická 2, 949 01
Nitra, IČO: 40 235 092, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.11.2002 zrušuje.
V Leviciach, dňa 29.10.2019
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K095837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fligr Radek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohranice 307, 951 02 Pohranice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/201/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/201/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Radek Fligr, nar. 08.05.1973, bytom 951 02 Pohranice 307, podnikajúci
pod obchodným menom: Radko Fligr, s miestom podnikania: 951 02 Pohranice 307, IČO: 37 320 041, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.07.2013, štátny občan SR, v konkurznom konaní vedenom
Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 29OdK/201/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR
oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu
všeobecnej podstaty. 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.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Radek Fligr“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K095838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 57 / 13, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/202/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/202/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Zoltán Kolompár, nar. 05.01.1990, bytom Družstevná 57/13, 951 75
Beladice- Malé Chrašťany, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/202/2019
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden
majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. 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.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Zoltán
Kolompár“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K095839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Ing.Štefan Csányi podnikajúci pod obchodným
menom Ing.Štefan Csányi - C.Motors, IČO:
14082667
Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce
08.11.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/171/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/171/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.Štefan Csányi nar.08.11.1957, bytom Horná 1089/27,
941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným menom Ing.Štefan Csányi – C.Motors, IČO: 14082667,
s miestom podnikania Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty.
Pozemky:
číslo
druh
parcely pozemku

číslo
výmera LV
kat. územie podiel

654

záhrada

204 m2 123

653/1

Zastavaná
plocha
a
nádvorie
329 m2 507

obec

Zabezpečovacie právo
hodnota
Záložné právo zriadené na zabezpečenie pohľadávky vo
výške 5877,09,-€, na základe rozhodnutia Daňového
úradu
Nitra
č.9400503/5/4709684/Ćá,
zo
dňa
1/12-ina
18.10.2013, veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Tvrdošovce k celku Tvrdošovce Nitra
176,-€
Záložné právo zriadené na zabezpečenie pohľadávky vo
výške 5877,09,-€, na základe rozhodnutia Daňového
úradu
Nitra
č.9400503/5/4709684/Ćá,
zo
dňa
1/6-ina k
18.10.2013, veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Tvrdošovce celku
Tvrdošovce Nitra
570,-€

V Nitre, dňa 29.10.2019

JUDr.Peter Bojda

K095840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing.Štefan Csányi podnikajúci pod obchodným
menom Ing.Štefan Csányi - C.Motors, IČO:
14082667
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/171/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/171/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.Štefan Csányi nar.08.11.1957, bytom Horná 1089/27,
941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným menom Ing.Štefan Csányi – C.Motors, IČO: 14082667,
s miestom podnikania Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty.
Pozemky:
číslo
druh
parcely pozemku

číslo
výmera LV
kat. územie podiel

654

204 m2 123

záhrada

Zastavaná

obec

Zabezpečovacie právo
hodnota
Záložné právo zriadené na zabezpečenie pohľadávky vo
výške 5877,09,-€, na základe rozhodnutia Daňového
úradu
Nitra
č.9400503/5/4709684/Ćá,
zo
dňa
1/12-ina
18.10.2013, veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Tvrdošovce k celku Tvrdošovce Nitra
176,-€
Záložné právo zriadené na zabezpečenie pohľadávky vo
výške 5877,09,-€, na základe rozhodnutia Daňového
úradu
Nitra
č.9400503/5/4709684/Ćá,
zo
dňa
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1/6-ina k
18.10.2013, veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Tvrdošovce celku
Tvrdošovce Nitra
570,-€
Záložné právo zriadené na zabezpečenie pohľadávky vo
výške 5877,09,-€, na základe rozhodnutia Daňového
úradu
Nitra
č.9400503/5/4709684/Ćá,
zo
dňa
1/6-ina k
18.10.2013, veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Tvrdošovce celku
Tvrdošovce Nitra
596,-€

V Nitre, dňa 29.10.2019

JUDr.Peter Bojda

K095841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing.Štefan Csányi podnikajúci pod obchodným
menom Ing.štefan Csányi - C.Motors, IČO:
14082667
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/171/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/171/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.Štefan Csányi nar.08.11.1957, bytom Horná 1089/27,
941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným menom Ing.Štefan Csányi – C.Motors, IČO: 14082667,
s miestom podnikania Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty.
Stavby:
popis stavby súpisné číslo číslo LV katastrálne územie a parc.č. deň a dôvod zapísania
hodnota podiel
29.10.2019
Rodinný dom 1089
507
Tvrdošovce, 653/1
Zoznam majetku dlžníka zo dňa 08.01.2019 7437,-€ 1/6-ina k celku

Investičné životné poistenie
popis
životné poistenie

register
Komunálna poisťovňa, a.s.

hodnota
104,63,-€

Podiel na základnom imaní
popis

register

Deň a dôvod zapísania
hodnota
29.10.2019
Najvyššia
Podiel na základnom imaní obchodnej Obchodný register Okresného súdu Nitra Zoznam majetku dlžníka zo záujemcu
spoločnosti C-Motors, s.r.o.
oddiel:Sro, vložka č.34731/N
dňa 08.01.2019
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V Nitre, dňa 29.10.2019

Deň vydania: 04.11.2019

JUDr.Peter Bojda

K095842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Školník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Žitava 1378/22, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/132/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/132/2019
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 04.12.2018 a písomného vyhlásenia zo dňa 19.08.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto 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 Miloš Školník, nar. 05.03.1973, bytom Vráble, sídlisko Žitava 178/22, občan SR pod sp. zn.:
29OdK/132/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Miloš Školník, nar. 05.03.1973, bytom
Vráble, sídlisko Žitava 178/22, občan SR pod sp. zn.: 29OdK/132/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 30.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K095843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Červenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 135/6, 949 11 Nitra- Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/159/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/159/2019
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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 13.06.2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 23.08.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto 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 Gabriela Červenová, nar. 11.09.1968, bytom Tokajská 135/6, 949 11 Nitra- Diely, občan SR pod
sp. zn.: 28OdK/159/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Gabriela Červenová, nar. 11.09.1968,
bytom Tokajská 135/6, 949 11 Nitra- Diely, občan SR pod sp. zn.: 28OdK/159/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 30.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K095844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Nádaská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/180/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/180/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K095845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 528 / 29, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/124/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Stanislav Rafael , nar. 09.03.1983, bytom Nitra, časť Dolné Krškany, Roľnícka č.
528/29 v konkurznom konaní č. k. 27OdK/124/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
v súlade s §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
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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zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na
odpredaj hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019 (K090060):

Súpisová
hodnota
v EUR:

Súpisová
zložka č.:

Typ
Popis:
majetku:

1.

MOTOROVÉ VOZIDLO ŠKODA FABIA COMBI , TYP/variant/verzia: 6Y SEAQWX01FM5/-/-, VIN:
TMBJB16Y123358145, Druh vozidla: osobné vozidlo, Druh karosérie/ nadstavby: AC COMBI, Druh
Hnuteľná motora: AQW, Zdvihový objem valcov: 1387 cm3, Prevodovka : MT/5, Maximálna celková hmotnosť:
vec
1615 kg, Farba: biela, Kategória: M1, Druh PHM: benzín, Prevádzková hmotnosť: 1100kg, Počet
najazdených kilometrov: 365.557, Stav opotrebovanosti: zachovalé, Rok evidencie: 2001, bez emisnej
a technickej kontroly.

500,-

Podmienky ponukové konania:
·
·

·
·
·
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – STANISLAV RAFAEL – ZÁVÄZNÁ
PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového
konania budú z ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK77 0900 0000 0051 6370 3213, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „FABIA“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne
ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
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

159

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
11. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
12. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
·
·
·
·
·
·

·

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

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.
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V Nových Zámkoch, dňa 30.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K095846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 254 998
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.09.2018, sp. zn. 30K/1/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
spoločnosti, OLYMPS DOOR s.r.o., so sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998 (ďalej len ako
„Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol ustanovená spoločnosť ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom Hollého
10, 949 01 Nitra, IČO: 46 772 910, zn. správcu S 1604 (ďalej len ako „Pôvodný správca“). Uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 180/2018 zo dňa 18.09.2018. Následne uznesením Okresného súdu
Nitra zo dňa 7.02.2019 bola do funkcie správcu Úpadcu ustanovená spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565 (ďalej len jako „Správca“), v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti.
Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 32/2019 zo dňa 14.02.2019.

Správca týmto oznamom opravuje a aktualizuje súpis majetku Úpadcu, a uverejňuje súpis majetku
oddelených podstát zabezpečeného veriteľa LS REAL s.r.o., Československej armády 29, 934 01 Levice,
IČO: 43 961 878, zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140 a súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, a to nasledovne:

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa LS REAL s.r.o., Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO:
43 961 878:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do Číslo
do
súpisu
súpisu majetku parcely
majetku

1

ust. § 67 ods.1
10.01.2019
písm. a) ZKR

3667/13

2

ust. § 67 ods.1
10.01.2019
písm. a) ZKR

3667/17

3

ust. § 67 ods.1
10.01.2019
písm. a) ZKR

3667/29

4

ust. § 67 ods.1
10.01.2019
písm. a) ZKR

3873/3

Druh pozemku
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané

Výmera v Číslo
listu Kat.
m2
vlastníctva
územie

a 3376

10408

Rozsah
podielu
Úpadcu

Komárno 1/1

109 281,12 €

Komárno 1/1

101 415,21 €

Komárno 1/1

16 217,37 €

Komárno 1/1

14 469,39 €

10408
a 3133
10408
a 501
10408
a 447
10408
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3874/10

Zastavané
plochy
nádvoria

Dôvod
Dátum
Číslo
zápisu
zápisu do Popis
Číslo listu Kat.
súpisovej do
súpisu
stavby
vlastníctva územie
zložky
súpisu
majetku
majetku
ust. § 67
ods.1,
6
10.01.2019 Výrobná hala 10408
Komárno
písm. a)
ZKR
ust. § 67
ods.1,
Stanový
7
10.01.2019
10408
Komárno
písm. a)
sklad
ZKR
ust. § 67
Uličné
nezapísané
ods.1,
oplotenie s
8
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
kovovou
vlastníctva
ZKR
výplňou
ust. § 67
Uličné
nezapísané
ods.1,
9
10.01.2019 oplotenie
na
liste Komárno
písm. a)
murované
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
nezapísané
ods.1,
Vodovodná
10
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
prípojka
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
nezapísané
ods.1,
Vodomerná
11
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
šachta
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
Kanalizačná nezapísané
ods.1,
12
10.01.2019 prípojka
na
liste Komárno
písm. a)
splašková
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
nezapísané
ods.1,
13
10.01.2019 Žumpa
na
liste Komárno
písm. a)
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
nezapísané
ods.1,
Dažďová
14
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
kanalizácia
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
nezapísané
ods.1,
Plynovodná
15
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
prípojka
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
nezapísané
ods.1,
Elektrická
16
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
prípojka
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
Spevnené
nezapísané
ods.1,
17
10.01.2019 plochy
z na
liste Komárno
písm. a)
asfaltu
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
Spevnené
nezapísané
ods.1,
plochy
zo
18
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
zámkovej
vlastníctva
ZKR
dlažby
ust. § 67
Spevnené
nezapísané
ods.1,
19
10.01.2019 plochy
z na
liste Komárno
písm. a)
betónu
vlastníctva
ZKR
ust. § 67
Spevnené
nezapísané
ods.1,
plochy
z
20
10.01.2019
na
liste Komárno
písm. a)
betónu
vlastníctva

Deň vydania: 04.11.2019

10408
a 325

Komárno 1/1

10 520,25 €

Adresa (ulica, Číslo
parcely
Rozsah
Súpisová
orientačné
pozemku na ktorom
spoluvlastníckeho hodnota
číslo/súpisné stavba/rozostavaná
podielu Úpadcu
v€
číslo)
stavba stojí
Á.
Jedlíka
4544, 945 01 3667/17
Komárno

1/1

774
550,98 €

Á.
Jedlíka
4544, 945 01 3667/29
Komárno

1/1

84 734,63
€

Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno

1/1

3 864,13 €

1/1

2 468,96 €

1/1

1 189,92 €

1/1

1 717,22 €

1/1

353,84 €

1/1

3 698,89 €

1/1

11 496,48
€

1/1

358,66 €

1/1

5 431,09 €

1/1

6 674,78 €

1/1

3 856,71 €

1/1

28 909,22
€

1/1

5 412,01 €

Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno
Á.
Jedlíka
4544, 945 01
Komárno

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
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n/a

Súpisové zložky pod číslom 1-20 sú súčasťou oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa LS REAL s.r.o.
Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 43 961 878.

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí
Výška zabezpečenej sumy: 499.670,00 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č.
989/2008/ZZ, Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 157/2007/ZZ, Zmluva o zriadení
záložného práva na nehnuteľné veci č. 162/2011/ZZ.
Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 41

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa LS REAL s.r.o., Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO:
43 961 878 a zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
IČO: 36 854 140:

Dátum
Číslo
zápisu
súpisovej
súpisu
zložky
majetku
21

22

23

24

25

26

27

28

Dôvod
do zápisu do Popis hnuteľnej veci/rok
Počet/rozmer/dĺžka
súpisu
výroby
majetku
ust. § 67
ods.
1
10.01.2019
TSE pružina7,5x95L
1
písm.
a
ZKR
ust. § 67
ods.
1
10.01.2019
TSE Pružina 7,5x152L
6
písm.
a
ZKR
ust. § 67
ods.
1
10.01.2019
TSE Pružina 8,5x152L
2
písm.
a
ZKR
ust. § 67
ods.
1
10.01.2019
TSE Pružina 10,5x152L
1
písm.
a
ZKR
ust. § 67
ods.
1
10.01.2019
Door handle
17
písm.
a
ZKR
ust. § 67
ods.
1 Nity
spotrebný
režijný
10.01.2019
súbor majetku
písm.
a materiál
ZKR
ust. § 67
ods.
1
10.01.2019
Dverové zámky
súbor majetku
písm.
a
ZKR
Ručné náradie (šróbovačky,
kľúče,
metre,
kladivá,
ust. § 67
nožnice,
skrutkovače,
ods.
1
10.01.2019
imbusáky, nožíky, lepiace súbor majetku

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu

Súpisová
hodnota v
€

1/1

5,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

30,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

5,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

85,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

20,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

1/1

85,00 €

Stav
Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

Zodpovedajúce
veku
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28

10.01.2019

29

10.01.2019

30

10.01.2019

31

10.01.2019

32

10.01.2019

33

10.01.2019

34

10.01.2019

35

10.01.2019

36

10.01.2019

37

10.01.2019

38

10.01.2019

39

10.01.2019

40

10.01.2019

41

10.01.2019

42

10.01.2019

43

10.01.2019

44

10.01.2019

45

10.01.2019

písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.

Konkurzy a reštrukturalizácie
a

imbusáky, nožíky, lepiace súbor majetku
pásky, kombinačky, vrtáky,
pumpy, pílky, baterky, lampy,
predlžovačky...)

1/1

85,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

50,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

320,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

50,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

90,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

30,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

200,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

5,00 €

4

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

20,00 €

3

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

3

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

11

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

5,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

4

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

20,00 €

67
1 železný stojan na panely,
1
a modrý 2m x 4m
67
1 Vozík
a modrý

na

odpad/materiál,

16

67
1 železný stojan na panely,
1
a vysunutý, 2m x 1,5m
67
regálový
1
štvorpolicový,
a
dĺžka 1m

stojan,
strieborný, 6

67
1 regálový
stojan,
2
a štvorpolicový, biely, dĺžka 1m
67
1 klimatizačná
vnútorná
a
2
a vonkajšia jednotka - PLASMA
67
1
Pružina 5,0 P
a
67
1
Pružina 5,0 L
a
67
1
Pružina 7,0 P
a
67
1
Pružina 7,0 L
a
67
1
Pružina 6,5 P
a
67
1
Pružina 6,5 L
a
67
1
Pružina 7,0 P
a
67
1
Pružina 7,0 L
a
67
1
Pružina 5,5 P
a
67
1
Pružina 5,5 L
a
67
1
Pružina 6,0 P
a
67
1

veku
a opotrebovaniu

Deň vydania: 04.11.2019

Zodpovedajúce
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46

10.01.2019

47

10.01.2019

48

10.01.2019

49

10.01.2019

50

10.01.2019

51

10.01.2019

52

10.01.2019

53

10.01.2019

54

10.01.2019

55

10.01.2019

56

10.01.2019

57

10.01.2019

58

10.01.2019

59

10.01.2019

60

10.01.2019

61

10.01.2019

62

10.01.2019

63

10.01.2019

64

10.01.2019

ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
Pružina 6,0 L
a

67
1 Montážny
a šuflíkmi

stôl

1

so

štyrmi

1/1

5,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

60,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

20,00 €

3

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

300,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

90,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

5

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

400,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

120,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

60,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

80,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

250,00 €

24

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

240,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

450,00 €

1

67
1 Stojan na plynové bomby s
1
a dvoma plynovými bombami
67
Regálový stojan so šuflíkmi,
1
modrý, trojpolicový dĺžka 1
a
1,5m
67
1 otvorené farby v
a koncovky na pružiny

spreji,

67
1
montážny stolík malý
a
67
1 Železný
a pružiny

veľký

stojan

na

67
1 Železný stojan na vodiace
1
a dráhy
67
1
Montážny stôl so zverákom
a
67
1 Sklenená
a štvorpolicová

vitrína,

67
1
Vystavované ukážky brán
a

67 Veľký montážny stolík so
1 šiestimi šuflíkmi na režijný
1
a spotrebný
materiál
so
zverákom
67
1 Malá modrá skrinka na
1
a náradie a materiál
67
1 "A" Stojan s gumenými
3
a úchytmi na materiál
67
1 Železný stojan, modrý, 2m x
1
a 2m
67
1 "A" malý stojan na materiál
2
a na kolieskach
67
1
Vodiace navíjacie lišty
a
67
1
Plechová šatníková skriňa
a

67
1 Vybavenie šatne: 5 stoličiek,
súbor majetku
a vešiak na oblečenie

veku
a opotrebovaniu

Deň vydania: 04.11.2019
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65

10.01.2019

66

10.01.2019

67

10.01.2019

68

10.01.2019

69

10.01.2019

70

10.01.2019

71

10.01.2019

72

10.01.2019

73

10.01.2019

74

10.01.2019

75

10.01.2019

76

10.01.2019

77

10.01.2019

78

10.01.2019

79

10.01.2019

80

10.01.2019

81

10.01.2019

82

10.01.2019

ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

a opotrebovaniu
67
1
Šatníková unimobunka
a

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

1 000,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

250,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

1 250,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

500,00 €

67
Nízky železný vozík na
1
prenos materiálu s bočnými 2
a
zábranami, modrý

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

70,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

300,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

1 000,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

3 500,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

180,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

550,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

145,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

67
Vysoká
plechová
modrá
1
skrinka
na
pracovné 2
a
pomôcky a náradie

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

67
Veľký montážny dvojstôl s
1
regálovým trojposchodovým 1
a
systémom

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

85,00 €

23

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

230,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

105,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

1

67
Zariadenie
kancelárie:
1
skriňový a policový systém, súbor majetku
a
pracovné stoly, stoličky
67
1 Toaletná
unimobunka
a vybavením toaliet a spŕch
67
1 Veľký železný regál
a panely, modrý, 10mx3m

67
1 Veľký stojan
a modrý, 6mx4m

na

s

na

panely,

2

67 Vysokozvižný vozík, OM
1 Carrelli elevatori s.p.a., Serial
1
a no.:
F24525W00143,
nosnosť 1400kg
67 Vysokozdvizný vozík, OM
1 Carrelli
elevators
s.p.a.
1
a XG25,
serial
no.:
F14141T00042
67
1 Železný stojan na materiál,
2
a 4mx2,5m
67
1 Hliníkové
a rozmery

profily,

rôzne

súbor majetku

67
1 modrá malá skrinka na
1
a náradie a pracovné pomôcky
67
1 Tesniace gumičky,
a rozmery a dĺžky

rôzne

súbor majetku

67
1 Montážny stolík s postrannou
1
a ochranou

67
1
Montážne stojany "koza"
a
67
1 Montážny
trojstôl
a postrannou ochranou

s

67
1
Reklamný stojan na katalógy 1
a
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83

84

10.01.2019

10.01.2019

85

10.01.2019

86

10.01.2019

87

10.01.2019

88

10.01.2019

89

10.01.2019

90

10.01.2019

91

10.01.2019

92

10.01.2019

93

10.01.2019

94

10.01.2019

95

10.01.2019

96

10.01.2019

97

10.01.2019

98

10.01.2019

99

10.01.2019

100

10.01.2019

ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.

Konkurzy a reštrukturalizácie

67
1 Regálový stojan, trojpolicový
1
a s drevotrieskou

Deň vydania: 04.11.2019

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

67
Železný modrý stojan na
1
komponenty
na
vodiace 3
a
dráhy

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

750,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

850,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

250,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

900,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

100,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

285,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

150,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

65,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

21

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

210,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

110,00 €

67
1 Stojan s kolieskami
a pneumatické náradie

67
1 Komponenty
a dráhy

na

na

vodiace

67
1 Veľký montážny stôl
a kolieskach s uhlomerom

na

67
1
Rozložené regálové systémy 3
a
67
1 Montážny stôl na kolieskach,
1
a zeleno modrý
67
1 Malá modrá skrinka
a náradie a materiál

na

1

67
1 Vyradené
technické
súbor majetku
a vybavenie kancelárie
67
1 Šedý železný
a materiál

stojan

na

1

67
1 Štvorposchodový
regálový
1
a systém, žltý, 4mx3,5m
67
1
Ovládacie skrinky na motory súbor majetku
a
67
1 Päťpolicový
a 2mx1m

regál,

biely,

67
1
Malý stolík na kolieskach
a
67
1
Malé stojany na kolieskach
a

67
1
malý montážny stolík, modrý 1
a
67
1 Stojan na obalovaciu pásku,
1
a červený
67
Montážny
dvojstolík
1
postrannou
ochranou
a
perforovanou podložkou
67
1 Stojan

na

dokumenty

s
a1

Zodpovedajúce

na
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101

10.01.2019

102

10.01.2019

103

10.01.2019

104

10.01.2019

105

10.01.2019

106

10.01.2019

107

10.01.2019

108

10.01.2019

109

10.01.2019

110

10.01.2019

111

10.01.2019

112

10.01.2019

113

10.01.2019

114

10.01.2019

115

10.01.2019

116

10.01.2019

117

10.01.2019

118

10.01.2019

119

10.01.2019

ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.

Konkurzy a reštrukturalizácie
1 Stojan na dokumenty
a kolieskach, modrý

na

1

1/1

25,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

75,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

100,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

100,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

50,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

350,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

45,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

125,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

65,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

70,00 €

3

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

210,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

67
Priemyselný
vysávač
1
Thomas,
INOX
455, 1
a
Professional

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

45,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

45,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

65,00 €

67
1 Trojpolicový regál, modrý s
1
a drevotrieskou
67
1 Čierny pracovný
a šuflíkmi

stôl

so

1

67
1 Plastové okná do garážových
súbor majetku
a brán
67
1
Baliace kartóny
a
67
1
Elektrický radiátor
a
67
Regálový
1
trojposchodový,
a
žltostrieborný

systém

67
1
Hliníkový vysúvací rebrík
a
67
1
Vykurovacie teleso
a
67
1
Hi-fi systém aiwa
a

67
1
Montážny stôl s dierovačkou 1
a
67
1
Píla Dewalt, v.č.: 303906
a
67
1
Uhlová píla Dewalt
a
67
1
Píla Dewalt, v.č.: 301201
a
67
1
Píla Dewalt, v.č.: 303271
a

67
1 Vŕtačka Bosch Professional,
1
a GSB 18-2 RE
67
1
Píla Dewalt, v.č.: 324288
a
67
1 Stojanová
a vŕtačka

neprenosná

veku
a opotrebovaniu

Deň vydania: 04.11.2019
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120

10.01.2019

121

10.01.2019

122

10.01.2019

123

10.01.2019

124

10.01.2019

125

10.01.2019

126

10.01.2019

127

10.01.2019

128

10.01.2019

129

10.01.2019

130

10.01.2019

131

10.01.2019

132

10.01.2019

133

10.01.2019

134

10.01.2019

135

10.01.2019

136

10.01.2019

137

10.01.2019

ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

a opotrebovaniu
67
1
Váha wedo universal
a
67
1
Váha KERN
a
67
1
Montážny stôl, 1,5m x 1,5m
a
67
1
Spinkovačka na krabice
a
67
Vozík na náradie a
1
materiál s držiakom
a
dokumenty

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

80,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

30,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

65,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

650,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

90,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

105,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

30,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

3

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

115,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

95,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

70,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

735,00 €

na
na 1

67
1
"A" hlinikový rebrík
a

1

67 Spotrebný režíjný materiál
1 (šróby, skrutky, pánty, nity,
súbor majetku
a samorezky, klince, kolieska,
pliešky,drôty, lanká...)
67
1 Plechová vysoká skrina na
2
a náradie a materiál, šedá
67
1 Uhlová
brúska
Bosch
3
a professional, GWS 7-138
67
1
Nitovacia pištol
a

2

67
1 Priamočiara
píla
Bosch
1
a professional GST 150 BCE
67
1
Píla Bosch professional
a
67
1
Vŕtačka Black and Decker
a

67
Železné modré šuflíky na
1
náradie a spotrebný režijný súbor majetku
a
materiál
67
1 Sptrebný
a materiál

dielenský

režijný

67
1 Vozík
na
náradie
a kolieskach, modrý

na

67
1 Plechová
dvojskriňa
a náradie a materiál

na

67
1 Materiál na
a značka NICE

pohon

brán,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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138

139

10.01.2019

10.01.2019

140

10.01.2019

141

10.01.2019

142

10.01.2019

143

10.01.2019

144

10.01.2019

145

10.01.2019

146

10.01.2019

147

10.01.2019

148

10.01.2019

149

10.01.2019

150

10.01.2019

151

10.01.2019

152

10.01.2019

153

10.01.2019

154

10.01.2019

155

10.01.2019

ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.

Konkurzy a reštrukturalizácie

67
1 Vzduchový
kompresor
1
a ATMOS E. 80 VARIO, zelený

Deň vydania: 04.11.2019

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

850,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

80,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

4 500,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

3 850,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

455,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

40 000,00
€

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

45,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

150,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

765,00 €

67
RAPID Maschinenbau D1
7404 Offterdingen, typ: DGL, 1
a
v.č.: 3713

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

375,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

350,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

20,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

30,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

20,00 €

67
Vozíky
na
materiál
s
1
kolieskami a s postranným 2
a
držaním materiálu
67
1
Panely na brány
a

súbor majetku

67
1
Regálové systémy na panely súbor majetku
a
67 Vyradený
kancelársky
1 nábytok
(stoly,
stoličky,
súbor majetku
a skrine,
skrinky,
police,
regálové systémy..)
67
1 Výrobno
montážna
linka
súbor majetku
a vrátane baličky
67
1 Montážny stôl, predelený
1
a ochrannou doskou
67
1 Skrinka na náradie, materiál
3
a a pracovné pomôcky
67
1 COMALL
aluminium
1
a machinery MILL 175
67
1
Priemyslený vysávač Dewalt 1
a
67
1
Pracovné pomôcky
a
67
1 Vysokozdvižný
a G12S

vozík

Alic

67 Vybaveni závodnej kuchyne
1 (8
stoličiek,
3
stoly,
súbor majetku
a kuchynská
linka
so
spotrebičmi a skrinky na riad)
67
1
Mikrovlnná rúra LG
2
a
67
1
Tlačiaren Canon
a
67
1
Rezačka papiera, Dahle
a

67
1 LCD Monitor LG, FLATRON
2
a W2042T
67
1

Zodpovedajúce
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156

10.01.2019

157

10.01.2019

158

10.01.2019

159

10.01.2019

160

10.01.2019

161

10.01.2019

162

10.01.2019

163

10.01.2019

164

10.01.2019

165

10.01.2019

166

10.01.2019

167

10.01.2019

168

10.01.2019

169

10.01.2019

170

10.01.2019

171

10.01.2019

172

10.01.2019

173

10.01.2019

ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR
ust. §
ods.
písm.
ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie
1
Počítač AGEM, nefunkčný
a

1

1/1

10,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

15,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

10,00 €

5

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

50,00 €

súbor majetku

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

80,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

75,00 €

2

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

55,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

30,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

120,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

90,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

35,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

5,00 €

1

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

25,00 €

67
1 Tlačiareň HP Color Laser Jet
1
a CP1515n
67
1
Skartovač PS-60
a

1

67
1 Trezor Asist SAFE Electronic
1
a system
67
1 Pokľadňa ELCOM
a Euro-50 Mini

Cash,

67
1
Mobilný telefón Nokia 230
a
67
1
Digitálny fotoaparát
a
67
1 Kancelársky
a kancelária riaditeľa

nábytok,

67
1 Multifunkčné
zariadenie
1
a Panasonic workio 1520
67
1 Dvojkrídlová
a 1,8mx0,8m

skrinka

67
1
Dvojkrídlová skrina 2mx1m
a

67
Kancelársky
nábytok
a
1
vybavenie
kancelárie, súbor majetku
a
kancelária zamestnancov
67
1 PC zostava (LCD monitor,
3
a klávesnica, myš, počítač)
67
1
Tlačiaren HP Color Laser jet 2
a
67
1 SA-5120
SERIES
a AMPLIFIER

PA

67
1
Telefón SAMSUNG
a
67
1 Tlačiaren
a GX430t

etikiet,

Zebra

67
1 Hi-fi systém Panasonic, CD
1
a stereo system, SA-PM33

Vybavenie
zasadačky
ust. § 67 pozostávajúce
z
6ks
ods.
1 červených
kresiel,
jeden

veku
a opotrebovaniu

Deň vydania: 04.11.2019

Zodpovedajúce
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174

10.01.2019

175

10.01.2019

176

10.01.2019

177

10.01.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

ods.
písm.
ZKR

1 červených
kresiel,
jeden
súbor majetku
a sklenený
stôl,
nízka
štvoršuflíková komoda bielohnedá
ust. § 67
ods.
1
LCD monitor Asus
4
písm.
a
ZKR
ust. § 67
Rozložené regálové systémy,
ods.
1
železné, modré, uskladnené súbor majetku
písm.
a
vonku
ZKR
ust. § 67
Panely na garážové brány
ods.
1
bez izolácie, uskladnené súbor majetku
písm.
a
vonku
ZKR

veku
a opotrebovaniu

Deň vydania: 04.11.2019
1/1

185,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

40,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

550,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

350,00 €

Súpisové zložky pod číslom 21-177 sú súčasťou oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa LS REAL s.r.o.
Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 43 961 878 a zabezpečeného veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

Poradie zabezpečovacieho práva:
Prvé v poradí: LS REAL s.r.o. Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 43 961 878
Druhé v poradí: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140

Výška zabezpečenej sumy:
LS REAL s.r.o., Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 43 961 878: 499.670,00 EUR.
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140: 55.456,44 EUR.

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
LS REAL s.r.o. Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 43 961 878: Zmluva o zriadení záložného práva
na hnuteľné veci č. 1057/2013/ZZ.
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140: Zmluva o zriadení
záložného práva k súboru hnuteľných vecí č. 37/8184/2013 zo dňa 28.08.2013

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok:
LS REAL s.r.o. Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO: 43 961 878: 41.
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140: 6.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 04.11.2019

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140:

Číslo
súpisovej
zložky
182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Dôvod
Dátum zápisu
zápisu
do
Obchodný
názov/Meno
a
do
súpisu
IČO:
súpisu
priezvisko
majetku
majetku
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
ARCO System SP.z.o.o.
54922237063
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
ARGUS, spol. s r.o.
31444504
a ZKR
ust. § 67
SUNLUX
Carpathia,
s.r.o.
ods. 1 písm. 28.10.2019
(predtým AWILUX Carpathia 47988401
a ZKR
s.r.o.)
ust. § 67
Bc. Branislav
Píšťanský
ods. 1 písm. 28.10.2019
51338106
STOREN
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
BEST HOME s.r.o.
50186485
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
BOST brány, s.r.o.
48003701
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
BránySK s.r.o.
44752041
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Celltherm Kft.
14407345
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Damjan Brajnik s.p.
30990432
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
DOAS a.s.
31373917
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Domotor és társa 2001, Kft.
12559824
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
DOPRASTAV a.s.
31333320
a ZKR
ust. § 67
Druhá levická kontrolná spol. s
ods. 1 písm. 28.10.2019
44584075
r.o.
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
EBN poorten
0845696676
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
F&K Group Sp.z.o.o.
5252546356
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Fasadeprodukter AS
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Geisbühl Zsolt
66696065
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Gocze Renáta
160019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
Graf Michael
a ZKR

Suma
Právny
dôvod Súpisová
pohľadávky v vzniku
hodnota
mene €
pohľadávky
hodnota v €
76,00 €

537,31 €

120,00 €

113,79 €

5 487,66 €

3 824,31 €

1 087,00 €

4 123,31 €

1 580,28 €

4 388,46 €

13 960,28 €

4 835,06 €

420,00 €

1 281,00 €

654,80 €

3 023,00 €

172,24 €

354,00 €

48,60 €

Neuhradená
faktúra za dodané 7,60 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 53,73 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 12,00 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 11,38 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 548,77 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 382,43 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 108,70 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 412,33 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 158,03 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 438,85 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 1 396,03 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 483,51 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 42,00 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 128,10 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 65,48 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 302,30 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 17,22 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 35,40 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 4,86 €
tovary a služby
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201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie

GT - S Trans s.r.o.

46337539

2 238,52 €

Gulyás Peter, Ing.

355,82 €

HANEA DUMITRU

40,80 €

Hofstätter GmbH

65154405

258,44 €

Home Automatica Kft.

13494924

527,58 €

HORAÉP Kft.

13967499

13 497,00 €

Horváth Dušan, Ing

175,00 €

HT, s.r.o.

34138927

2 016,97 €

Ing. Gabriel Gulyás

31835686

7 987,16 €

Ing. Ľubomír Knopp

1020671564 184,18 €

Ing. Pavol Kováč, SONNEX 17764327
TREND ŠPORT

2 727,62 €

INTRADEX SPÓLKA AKCYJNA 7010131196 148 465,39 €

Ivan Bóna BONA

34227741

24 274,64 €

JEG s.r.o.

36540854

404,38 €

Kapu-Diszkont Kft.

13091758

2 110,98 €

Király Építoipari és Szolgáltató
23669642
Bt.

20 947,26 €

Konsulting i Zarzadzanie Bazia
851716314
Robert

4 660,00 €

Krajčík Branislav

34,67 €

KRISTL, s.r.o.

43948341

522,77 €

Kudronné Duca Emília E.V.

66816191

462,35 €

KW-Torprofis,
Wittich

442317692

3 249,37 €

M.Cup Production s.r.o.

47065125

144,00 €

Martin Banič

40628078

27,60 €

Martin Melo MELVIN

43955266

3 923,00 €

Inh.

Andreas

Deň vydania: 04.11.2019
Neuhradená
faktúra za dodané 223,85 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 35,58 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 4,08 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 25,84 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 52,76 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 1 349,70 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 17,50 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 201,70 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 798,72 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 18,42 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 272,76 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 14 846,54 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 2 427,46 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 40,44 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 211,10 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 2 094,73 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 466,00 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 3,47 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 52,28 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 46,24 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 324,94 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 14,40 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 2,76 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 392,30 €
tovary a služby
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225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Matej Kos s.p.

28134826

43,01 €

MEDIA/JUVEN s.r.o.

31343651

1 030,20 €

Mgr.Matis Tibor

25,20 €

MIKATOP s.r.o.

35921234

988,71 €

Miklovič Boris

1 707,73 €

Miroslav Bazinský

1 439,60 €

Miroslav Semerád FY ROOP

14236273

MULTIVERSUM
Stefanczyk

7741944040 22 550,00 €

Jaroslaw

1 802,91 €

NASCO TRADING LLC

160041

244 643,27 €

NEMO Czech s.r.o.

27259056

185,00 €

Nortia Products s.r.o.

04954921

4 662,40 €

OLYMPS GROUP s.r.o.

50159968

31,00 €

PERFECT DOOR s.r.o.

02864355

58 274,62 €

PET-RO Nyílászáró Kft.

26284701

537,04 €

Petrovics János

67488517

8,52 €

PROFIKAPU Bt.

21374924

9 832,99 €

24959094

1 974,24 €

ROMER XENON KFT

25070172

13,00 €

Romos László

67766219

1 287,09 €

Romus SK, s.r.o.

48195707

4 729,28 €

RST Nitra s.r.o.

47589523

895,10 €

Sandgrain, s. r. o.

51310996

1 313,38 €

STAVIPLAST OBCHOD s.r.o.

46282921

50,50 €

STAVMAT - László Rendes

41609417

179,66 €

PROFIL,Szolgáltató,Gyártó
Kereskedelmi Kft.

és

Deň vydania: 04.11.2019
Neuhradená
faktúra za dodané 4,30 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 103,02 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 2,52 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 98,87 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 170,77 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 143,96 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 180,29 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 2 255,00 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 24 464,33 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 18,50 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 466,24 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 3,10 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 5 827,46 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 53,70 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 0,85 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 983,30 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 197,42 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 1,30 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 128,71 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 472,93 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 89,51 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 131,34 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 5,05 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 17,97 €
tovary a služby
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249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR
ust. § 67
ods. 1 písm. 28.10.2019
a ZKR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Sunset Praha s.r.o.

25142551

5,00 €

SW-Cool kft.

12942118

1 266,40 €

Szots Árpád E.V.

54753468

10 019,87 €

TAS, spol. s r.o. (zrušená)

36379140

157,07 €

TAS-ZA, s.r.o.

46234632

1 439,93 €

THBauelemente Ltd.

295109910

4 146,88 €

TI & BA MONT d.o.o.

31514669

4 134,68 €

TJ BAU s.r.o.

48101915

467,78 €

TOLDY BROTHERS s.r.o.

31403603

643,86 €

Tomáš Procházka GASTROTOM 30392918

50,40 €

Tuning d.o.o.

28619234

2 407,78 €

VG Asfalt sp. z o.o.

6762483081 5 000,00 €

VIT GmBH

41820909

74,97 €

Zberné suroviny a.s.

35701986

267,64 €

ZENIT Trade, s.r.o.

46834401

360,00 €

Židek Peter

98,18 €

Deň vydania: 04.11.2019
Neuhradená
faktúra za dodané 0,50 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 126,64 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 1 001,99 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 15,71 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 143,99 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 414,69 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 413,47 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 46,78 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 64,39 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 5,04 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 240,78 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 500,00 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 7,50 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 26,76 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 36,00 €
tovary a služby
Neuhradená
faktúra za dodané 9,82 €
tovary a služby

Súpisové zložky pod číslom 182-264 sú súčasťou oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140.

Poradie zabezpečovacieho práva: prvé v poradí
Výška zabezpečenej sumy: 207.017,02 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.
1211/06/8760 zo dňa 04.10.2006 v znení dodatkov, Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.
4912/11/08760 zo dňa 21.03.2011.
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Deň vydania: 04.11.2019

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 6.

Súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov:

Číslo
súpisovej
zložky

178

179

180

181

Dôvod
zápisu do
Popis/rok výroby
Počet/rozmer/dĺžka
súpisu
majetku
Škoda Octavia, 1,9 TDI PD,
ust. § 67
strieborná metalíza, palivo: nafta, 74
ods. 1 písm.
1
kW, rok výroby: 2006, EČV: KN 277
a ZKR
BZ, VIN: TMBJS41U168870910
Renault Megane, 1,6, strieborná
ust. § 67
metalíza, palivo: benzín, 82 kW, rok
ods. 1 písm.
výroby: 2007, EVČ: KN 129 CD VIN:
a ZKR
VF1KM1RJH37269296
1
ust. § 67
ods. 1 písm. Mercedes Sprinter, EVČ: KN 803 DM
a ZKR
1
Peňažné prostriedky evidované na
ust. § 67
účte SK87 0200 0000 0038 1399
ods. 1 písm.
7059 ku dňu vyhlásenia konkurzu,
a ZKR
prevedené na konkurzný účet

Stav

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu

Súpisová
hodnota v
€

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

1 500,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

1 200,00 €

Zodpovedajúce
veku
a opotrebovaniu

1/1

250,00 €

1/1

703,38 €

Dňa 28.10.2019 v Bratislave

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

K095847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gándhího 5089/1, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/237/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/237/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Adriána Botošová, nar. 05.04.1977, trvale bytom: Gándhího 5089/1,
Martin, 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 len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
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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PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka
zapísanú do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 188/2019, K086974 dňa
30.09.2019.
Por. číslo

1

Súpisová hodnota
EUR]

Hlavná kategória

Názov/popis

hnuteľná vec

Motorové osobné vozidlo zn. PEUGEOT 307 BREAK 1.6
EČ:
MT642EJ
VIN:
VF33ENFUB82942501
druh
karosérie:
AC
kombi
800
kategória:
M1
farba:
strieborná
metalíza
svetlá
dátum
prvej
evidencie/rok
výroby:
04.04.2003
dátum prvej evidencie v SR: 04.04.2003

Stav

pojazdné

II.
Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

označenie ponukového konania;
označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku;
označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto
podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu 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 konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK43 0900 0000 0051 6443 5302

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/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: „9OdK/237/2019 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „9OdK/237/2019 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 18.11.2019 do 14.00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
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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doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako 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.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. 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.
VI.
Ostatné podmienky
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 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/ 582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, Dolný Kubín
026 01 alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K095848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Houdeka 1944 / 57, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
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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Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/166/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/166/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Pikla, nar.: 02.06.1955, bytom Ivana Houdeka 1944/57, Ružomberok, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Ondrej, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 493/5 493/5, 031 04 Liptovský Mikuláš - Podbreziny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka: Ing. Ondrej Vágai, nar. 12.06.1971, bytom Dubová 493/5,
Liptovský Mikuláš, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii
a
o
zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
z konkurznej podstaty, nakoľko došlo k speňaženiu celej konkurznej podstaty a nie sú vedené žiadne spory,
ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.
Zároveň týmto vyzývam veriteľov dlžníka, ktorí sa prihlásili do konkurzného konania, aby poštou na adresu
kancelárie správcu JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, prípadne
elektronicky na emailovú adresu durmanova.spravca@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo
bankového účtu v tvare IBAN prípadne variabilný symbol, na ktorý budú poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok z konečného rozvrhu výťažku.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77 / 0, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z HLASOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze vedenom Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 5K/2/2017 na
majetok úpadcu: M – Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 735 744,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69142/L, konaného dňa 24.10.2019
v čase do 18:00 h, hlasovanie per rollam
v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej tiež ako „ZKR“)
Miesto konania: hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom elektronickej pošty)
Dátum a čas konania: 24.10.2019, do 18:00 h, hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom elektronickej
pošty)
Prítomní:
Hlasovania sa zúčastnili nasledujúci členovia veriteľského výboru:
1. predseda veriteľského výboru: VIALE, s.r.o., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36 567 795 (ďalej
len „predseda veriteľského výboru“);
2. člen veriteľského výboru: Mária Sluková, Strmá 15, 974 11 Banská Bystrica;
3. člen veriteľského výboru: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska
republika, zastúpená: BBH advokátska kancelária, s.r.o., Suché Mýto 1 Bratislava 811 03.
Program:
1. Hlasovanie (per rollam) o schválení/neschválení Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov v konkurze úpadcu M - Real Invest Plus,
s.r.o., sp. zn. 5K/2/2017, tak ako bol veriteľskému výboru predložený listom správcu zo dňa 14.10.2019 spolu
s prílohami a následne zverejnený dňa 17.10.2019 v Obchodnom vestníku č. 201/2019 pod K092353.
Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
V nadväznosti na predloženie Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu nezabezpečených veriteľov Správcom zo dňa 14.10.2019 právny zástupca predsedu veriteľského výboru
telefonicky kontaktoval členov veriteľského výboru za účelom informovania o potrebe zvolať schôdzu veriteľského
výboru z dôvodu schválenia konečného rozvrhu výťažku. Členovia veriteľského výboru zhodne súhlasili s konaním
schôdze prostredníctvom elektronickej komunikácie ako aj s elektronickým hlasovaním (na diaľku) „per rollam“. Na
základe uvedeného, právny zástupca predsedu veriteľského výboru pristúpil k zvolaniu schôdze veriteľského
výboru na deň 24.10.2019 doručením e-mailu všetkým členom veriteľského výboru.
Na účely uznášaniaschopnosti sa v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných. Všetci členovia veriteľského výboru akceptovali výzvu predsedu veriteľského výboru a
vykonali hlasovanie spôsobom "per rollam".
Na základe vyššie uvedeného, predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
nakoľko všetci jeho členovia svoje hlasovacie právo vykonali. Výsledkom hlasovania je zasadnutím veriteľského
výboru prijaté Uznesenie.
Členovia veriteľského výboru využili svoje právo podľa ustanovenia § 38 ods. 2 v spojení s ods. 3 ZKR, keď
o bode programu hlasovali písomne zaslaním svojho hlasu prostredníctvom elektronickej pošty ("per rollam").
Výsledky hlasovania veriteľského výboru:
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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3

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Uznesenie:
Bolo prijaté Uznesenie v nasledujúcom znení:
„Veriteľský výbor schvaľuje Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov v konkurze úpadcu M - Real Invest Plus, s.r.o., sp. zn.
5K/2/2017, tak ako bol veriteľskému výboru predložený listom správcu zo dňa 14.10.2019 spolu
s prílohami a následne zverejnený dňa 17.10.2019 v Obchodnom vestníku č. 201/2019 pod K092353.
Zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre Správcu, jeden pre Okresný
súd Žilina a jeden pre predsedu veriteľského výboru.
V Leviciach dňa 25.10.2019
za predsedu veriteľského výboru
ADVISORY LAW OFFICE – Dr. Gajdoš, s.r.o.
JUDr. Štefan Gajdoš, advokát a konateľ

K095851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gápa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Gápa, nar.15.02.1989, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina týmto, v súlade s ustanovením §167l ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
28.10.2019 doručená správcovi prihláška pohľadávky č.1 veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:00215759, celková prihlásená suma:16,50 EUR a táto bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K095852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Drabík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varín 0, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/233/2019 S1523
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
9OdK/233/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka na majetok, ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením
sp. zn. 9OdK/233/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2019 zo dňa 31.7.2019 vyhlasuje
podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý bol
zverejnený v súpise všeobecnej podstaty v OV č. 179/2019 dňa 17.09.2019 a to súbor nehnuteľností:

·

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4018 k.ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, Parcely registra „E“ evidované
na mape určeného operátu, parc.č. 1823 trvalý trávny porast o výmere 203 m, pod B 158 v 335/100000
úč.
súpisová hodnota 30,-eur

·

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4019 k.ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, Parcely registra „E“ evidované
na mape určeného operátu, parc.č. 1824 trvalý trávny porast o výmere 1224 m2, parc.č. 1825 trvalý
trávny porast o výmere 566 m2, pod B 156 v 335/100000 úč.
súpisová hodnota 50,-eur

·

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 544 k.ú. Nezbudská Lúčka, obec Nezbudská Lúčka, okres Žilina, Parcely
registra „E“ evidované na mape určeného operátu, parc.č. 1481/1 trvalý trávny porast o výmere 946 m2,
pod B 225 v 335/100000 úč.
súpisová hodnota 30,-eur

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 9OdK/233/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, nehnuteľnosti sa
predávajú ako súbor vecí,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
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správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 92332019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka 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.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.
11) 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.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K095853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dražby č. 04/2019

A. Dražobník:
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M. – správca konkurznej podstaty S 1832
II. Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Uhoľná
b) Orientačné/ súpisné číslo: 592/2
c) Názov obce: Žilina
d) PSČ: 010 01
e) Štát: SR
III. Zapísaný:
V zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1832.
IV. IČO/ dátum narodenia:
30 479 592
B. Navrhovateľ dražby:
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina z
dňa 20.02.2019, sp. zn. 7OdK/56/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.02.2019, č. OV 40/2019.
II. Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Uhoľná
b) Orientačné/ súpisné číslo: 592/2
c) Názov obce: Žilina
d) PSČ: 010 01
e) Štát: SR
III. Zapísaný:
V zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1832
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IV. IČO/ dátum narodenia:
30 479 592
C. Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok.
D. Dátum konania dražby: 13.11.2019
E. Čas otvorenia dražby: 11:00 hod.
F. Predmet dražby:
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/4 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť
zapísaná na liste vlastníctva č. 320, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres:
Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne územie: Ružomberok, a to:
Typ
zložky

Opis predmetu dražby

Súpisová
hodnota [EUR]

Parcela registra C, číslo 6291 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2, okres Ružomberok, obec
pozemok
Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
2
Parcela registra C, číslo 6292 – záhrada o výmere 432 m , okres Ružomberok, obec Ružomberok, k. ú.
pozemok 14.600,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
Stavba – Rodinný dom, súpisné číslo 119, postavený na parcela registra C, číslo 6291, okres Ružomberok,
stavba
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 320, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4

G. Opis predmetu dražby:
Nehnuteľný majetok – pozemky registra CKN parc. č. 6291 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2
spoluvlastnícky podiel 1/4, parc. č. 6292 záhrada o výmere 432 m2 spoluvlastnícky podiel 1/4 a stavba rodinný
dom so súp. č. 119 na pozemku registra CKN par. č. 6291 spoluvlastnícky podiel 1/4. Ide o súpisovú zložku č. 1
zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
H. Opis stavu predmetu dražby:
Stavba rodinného domu je postavená ako samostatne stojaci podpivničený rodinný doma s jedným nadzemným
podlažím a podkrovím, na ulici Sv. Anny, k. ú Ružomberok, v blízkosti centra mesta Ružomberok, mesta
s okresnou pôsobnosťou. V mieste je dobrá technická vybavenosť (elektrina, kanalizácia, rozvody vody, tepla,
oznamovacie rozvody, plyn). Prístup k objektu je vytvorený z ulice Sv. Anny, v blízkosti domu je zástavka MHD je
v dosahu do 2 min. pešo, železnica a autobusová stanica v dosahu do 15 min. pešo. Spojenie s centrom mesta
pešo je do 10 min. V blízkosti sa nachádza dobrá občianska vybavenosť.
CH. Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:
Časť C: Ťarchy
1 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
2 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
3 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
4 DOMOVA SPRAVA V RUŽOMBERKU Č. RIII 50/66
4 Exekučný príkaz EX 3305/2012 (Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica)
zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel ¼ k nehnuteľnostiam – pozemok CKN
par. č. 6291, 6292 a stavbe rodinný dom súp. č. 119 na parc. CKN č. 6291; - Z 909/13; pvz 774/13
4 Exekučný príkaz EX 1285/2014 (Mgr. Jozef Deák, súdny exekútor, Horná 23, Banská Bystrica)
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zriadením exekučného záložného práva na spoluvlastnícky podiel ¼ k nehnuteľnostiam – pozemok CKN
parc. č. 6291, 6292 a stavbe rodinný dom súp. č. 119 na parc. CKN č. 6291; - Z 2534/14
I. Odhadnutá cena:
Cena nehnuteľnosti bola stanovená znaleckým posudkom číslo: 163/2018, Ing. Renáta Lajčiaková, znalec
v odbore Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľnosti a Odhad hodnoty stavebných prác – evidenčné
číslo 914478, sídlo: Zarevúca 24, 034 01 Ružomberok vo výške 14.600,- EUR
J. Najnižšie podanie: 11.680,-EUR
K. Minimálne prihodenie: 200,- EUR
L. Dražobná zábezpeka:
a. výška: 2.000,- EUR
M. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
a) vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná
zábezpeka v hotovosti a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby alebo bankovým
prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi.
N. Dôvod upustenia od dražby:
Dlžník vyjadril súhlas k žiadosti priameho príbuzného vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia
§ 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

V Žiline dňa 28.10.2019

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

K095854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Smreček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 688, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/268/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/268/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Smreček, nar.30.05.1985, trvale bytom
Staškov 688, 023 53 Staškov týmto, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1 ZKR, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Smreček, nar. 30.05.1985, trvale bytom Staškov 688, 023 53
Staškov sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 23.07.2019, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 17.09.2019, ako aj na
základe vlastných zistení a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku
oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Smreček,
nar.30.05.1985, trvale bytom Staškov 688, 023 53 Staškov v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K095855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to súboru nehnuteľností v podielovom
spoluvlastníctve Dlžníka Miroslav Kuba, nar. 16.08.1975, bytom Oslobodenia 513/22, 01 04 Žilina – Bánová,
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kuba – LTM, s miestom podnikania Oslobodenia 513/22, 010 04
Žilina – Bánová, IČO: 43 238 998, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 134/2019 dňa 15.07.2019, a to položka:
Položka Katastrálne
č.
územie, okres
5.

Číslo
Nehnuteľnosť
Podiel
LV
Parc. EKN č. 844/1 o výmere 46 m2 orná pôda; parc. EKN č. 844/2 o výmere 250 m2 orná pôda;
Horný
Hričov,
698
parc. EKN č. 846/1 o výmere 7 m2 orná pôda; parc. EKN č. 846/2 o výmere 66 m2 orná pôda; 1/5
okres Žilina
parc. EKN č. 846/3 o výmere 11 m2 orná pôda

1. Položka je prevoditeľná ako súbor nehnuteľností, ponuky je možné uskutočniť len pre všetky parcely
spoločne.
2. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku za súbor nehnuteľností s možnosťou
správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
4. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
6. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 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, kontakt a 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 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
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 za celý súbor nehnuteľností 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;
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Vachan, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/169/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 3. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. 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.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou.
V prípade potreby ďalších
advocatis@advocatis.sk.

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

K095856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátova 485/2, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/265/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 19. 08. 2019, č. k. 3OdK/265/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu:Pavol Kováč, nar. 08. 12. 1977, bytom Agátová 485/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský
Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu
Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 23. 08. 2019 č. OV
163/2019 pod podaním číslo K074107.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 10. 06. 2019a písomného vyhlásenia zo dňa 10. 06. 2019, Dlžníknie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto 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: Pavol Kováč, nar. 08. 12. 1977, bytom Agátová 485/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský
Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka:Pavol Kováč, nar. 08. 12.
1977, bytom Agátová 485/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš(ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 3OdK/265/2019, zrušuje.
V Čadci dňa 29. 10. 2019
Imrich Šimulák - správca

K095857
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 13. 08. 2019, č. k. 3OdK/254/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu:Juraj Švec, nar. 29. 08. 1994, bytom Školská 105/32, 013 06 Terchová, podnikajúceho pod obchodným
menom Juraj Švec ml., s miestom podnikania Školská 105/32, 013 06 Terchová, IČO: 46 929 126, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O.
Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha
Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 19. 08. 2019 č. OV
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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159/2019 pod podaním číslo K071896.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 25. 06. 2019a písomného vyhlásenia zo dňa 25. 06. 2019, Dlžníknie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto 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: Juraj Švec, nar. 29. 08. 1994, bytom Školská 105/32, 013 06 Terchová, podnikajúceho pod
obchodným menom Juraj Švec ml., s miestom podnikania Školská 105/32, 013 06 Terchová, IČO: 46 929 126,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Juraj Švec, nar. 29. 08.
1994, bytom Školská 105/32, 013 06 Terchová, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Švec ml., s miestom
podnikania Školská 105/32, 013 06 Terchová, IČO: 46 929 126, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina
(ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 3OdK/254/2019, zrušuje.
V Čadci dňa 29. 10. 2019
Imrich Šimulák - správca

K095858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.1.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/107/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/107/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa Dlžníka:
Jozef Chovanec, nar. 2.1.1987, bytom 022 01 Čadca, adresa na doručovanie Oščadnica 740, 023 01 Oščadnica
(ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným
súdom Žilina pod sp. zn. 9OdK/107/2019, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala ku dňu 28.10.2019 do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú
pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 00 215 759, doručená dňa 28.10.2019 prihláškou č. 2 na celkovú sumu 230,00,- €.

JUDr. Marína Gallová - správca

K095859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167p ods. 1 a § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to hnuteľnej veci – osobného
motorového vozidla vo vlastníctve dlžníka Miroslav Kuba, nar. 16.08.1975, bytom Oslobodenia 513/22, 01 04
Žilina – Bánová, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kuba – LTM, s miestom podnikania
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina – Bánová, IČO: 43 238 998, toho času s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 15.07.2019 č. OV
134/2019 pod položkou č. 45, ktorým je:
Motorové vozidlo
Značka: Volkswagen Passat
EČV: ZA799DP
Dátum prvej evidencie: 2004
VIN: WVWZZZ3BZ5E0661486
Farba: zelená metalíza
Palivo: motorová nafta
Stav opotrebovanosti: vozidlo je nepojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
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. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 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.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
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. 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, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
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 alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
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.
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/169/2019 – 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.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. 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.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. 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 informácií – zaslanie fotografií a kópie technického preukazu - je možné kontaktovať
správcu na e-mailovej adrese: advocatis@advocatis.sk

K095860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Trháč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Vojtaššáka 3147/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/267/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/267/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LexCreditor k.s.

K095861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cvengroš Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 3, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/310/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/310/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Daniel Cvengroš, nar. 01.05.1986, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie Školská 3, 036
01 Martin (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.:
2OdK/310/2018 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. : 2OdK/310/2018 sa končí.

K095862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huličiarová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchová 793, 013 06 Terchová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/228/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/228/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Emília Huličiarová, nar. 11.05.1955, trvale Terchová 793, 013 06 Terchová (ďalej aj ako len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/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. : 3OdK/228/2018 sa končí.

K095863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bergerová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 2667/1B, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/236/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/236/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Jaroslava Bergerová, nar. 10.12.1957, trvale Mierová 2667/1B, 022 04 Čadca - U Hluška,
korešpondenčná adresa: Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca (ďalej aj ako len „Dlžník“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 3OdK/236/2018 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. : 3OdK/236/2018 sa končí.

K095864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rojík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 335/84, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/133/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/133/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Rojík, nar.08.06.1967, trvale bytom SNP 335/84, 013 05 Belá týmto, v
súlade s ustanovením §167l 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 29.10.2019 doručená do
elektronickej schránky správcu, prihláška pohľadávky č.1 veriteľa: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031
42 Liptovský Mikuláš, IČO:00315524, celková prihlásená suma: 105,86 EUR a táto bola zapísaná do zoznamu
plohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K095865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dražkovce 168, 038 02 Dražkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/309/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/309/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto , správca
úpadcu Milan Žiak, nar. 25.10.1959, bytom Dražkovce 168, 038 02 Dražkovce, podnikajúceho pod obchodným
menom Milan Žiak, s miestom podnikania Dražkovce 168, 038 02 Dražkovce, IČO: 10 875 191, toho času s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
9OdK/309/2018 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

LV č. kat.úz.

okres

parcela

registra

výmera v m2

spoluvl. podiel

súp. hodnota
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Orná pôda
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259

Dražkovce

okres

C/E
Martin E
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výmera v m2

spoluvl. podiel

súp. hodnota

2111

1/1

100 €

K095866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2868 / 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, správca úpadcu
LESOREZ s. r. o., so sídlom 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 45 458 235, obchodná spoločnosť
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52599/L, oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas tohto konania nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. v kancelárii správcu na ulici Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s navrhovaným termínom
nahliadnutia možno podávať poštou na vyššie uvedenú adresu správcu alebo elektronickou poštou na adresu
elektronickej pošty: sekretariat@legaladvisor.sk.
S úctou
JUDr. Erik Končok, správca

K095867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2868 / 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o možnosti poprieť pohľadávku
Ako správca konkurznej podstaty vyššie uvedeného úpadcu týmto zverejňujem v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii nasledovné oznámenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu č.
20271449/6500, IBAN: SK2565000000000020271449 bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
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ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K095868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2868 / 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.1346/2000 z
29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000.
Vážený zahraničný veriteľ
Dear foreign Creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcuLESOREZ s. r. o., so
sídlom 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 45 458 235, obchodná spoločnosť registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 52599/L (ďalej len „Úpadca“), Vám týmto oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. č. k. 3K/5/2019 zo dňa 16.10.2019, zverejnené v OV dňa
25.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated as of May 29, 2000, I am
obligated to inform you, as the bankruptcy trustee, that under the resolution of the District Court Žilina
No. 3K/5/2019 dated as of October 17, 2019, it was declared the bankruptcy procedure on the debtor
LESOREZ s. r. o., so sídlom 17. novembra 2868, 022 01 Čadca, IČO: 45 458 235, (hereinafter referred to as
the „Debtor“).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2019 dňa 25.10.2019.
Dňom 25.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 207/2019 on October
25, 2019. Bankruptcy was declared on October 25, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 3K/5/2019 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter referred to as
the „BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Žilina (District Court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 3K/5/2019 and in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina,
Slovak republic.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and
the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has
to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form
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include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons
why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a
branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has
to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has
to be added. The lodgment form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
S pozdravom
Best Regards
JUDr. Erik Končok, správca
JUDr. Erik Končok, bankruptcy trustee

K095869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Valery Hercegová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská cesta 1240/42, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/266/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/266/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Michal Miho, správca konkurznej podstaty dlžníka Petra Valery Hercegová, nar. 11.08.1980, bytom
Fatranská cesta 1240/42, 038 52 Sučany oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením
Okresného súdu Žilina zo dňa 20.08.2019 v konaní č. 1OdK/266/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa
27.08.2019, pod č. OV 165/2019 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR ukončuje.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu záveru správca
konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 20.08.2019, ktorým
vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze
(ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Michal Miho, správca

K095870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zawisza Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadiková 7, 031 04 Beňadiková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/271/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/271/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Aleš Zawisza, nar. 17.03.1981, bytom Beňadiková 7, 032 04 Beňadiková, do 06.03.2012
podnikajúceho pod obchodným menom Aleš Zawisza, s miestom podnikania Beňadiková 7, 032 04 Beňadiková,
IČO: 43 239 030 (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.:
9OdK/271/2018 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. : 9OdK/271/2018 sa končí.

K095871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zarevúca 251/20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/283/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/283/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Martina Kováčová, nar. 12.11.1982, trvale Zarevúca 251/20, 034 01 Ružomberok (ďalej aj ako
len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 8OdK/283/2018 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/283/2018 sa končí.

K095872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tichý Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 8110/45, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/267/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/267/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Šamaj, dlžníka Marián Tichý, nar. 20.04.1964, bytom Borová
8110/45, 010 07 Žilina, v zmysle ust. §166i v spojení s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K095873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Jendruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2420/35, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/270/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/270/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Jendruš, nar. 29.06.1976, bytom Bajzova 2420/35, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia 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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Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K095874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Platanová 3228/18, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/256/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/256/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3OdK/256/2019 zo dňa 13. augusta 2019 bol vyhlásený konkurz podľa
štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Juraj Lukáč, nar. 03.02.1981, trvale bytom
Platanová 3228/18, 010 07 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Lukáč, s miestom podnikania
Platanová 3228/18, 010 07 Žilina, IČO: 43 739 806 a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so
sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom
vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.08.2019.
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 na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka : Juraj Lukáč, nar. 03.02.1981, trvale bytom Platanová 3228/18, 010 07 Žilina, podnikajúci
pod obchodným menom Juraj Lukáč, s miestom podnikania Platanová 3228/18, 010 07 Žilina, IČO:
43 739 806 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp. zn. 3OdK/256/2019 zrušuje.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K095875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/236/2019, že v súlade s ust. §
- u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala ku dňu 28.10.2019 do
zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávky veriteľa: BFF Central Europe s.r.o., Mostová 2, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO:
44 414 315, prihlásené dňa 28.10.2019 súhrnnou prihláškou č. 1 na celkovú sumu 2 968 947,98,- €.

Zabezpečená pohľadávka veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151
653, prihlásená dňa 28.10.2019 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 133 344,78,- €.

JUDr. Marína Gallová - správca

K095876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bízik Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/277/2019 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/277/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
končí
.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov je
spravodlivosti SR na stránke www.ru.justice.sk
JUDr.

zverejnený v Registri úpadcov vedenom Ministerstvom

Janka

Grolmusová,

K095877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 121 121, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/269/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/269/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 7OdK/269/2019
na majetok dlžníka: Renáta Ciroková, nar. 23.12.1970, trvale bytom Liptovská Porúbka 121, 033 01
Liptovský Hrádok,, oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

V Žiline, 28.10.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K095878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Laki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 139, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s § 167n ) ods. 1 v spojitosti s § 167 p) ods. 1 ZKR bolo v OV č. 201/2019 dňa 17. 10. 2019*
vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku ,
szm
3.
4.
5.

číslo parcely
E-KN 1749/5
E-KN 1746/12
E-KN 1750/4

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
2395
54709
1759

LV
1421
1529
1529

kat. územie
Reca
Reca
Reca

súpisová hodnota
63,30 €
3 146,55 €
101,17 €

podiel
1/70
1/14
1/14

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 28. 10. 2019 vrátane.
Vzhľadom k tomu, že v 1. kole ponukového konania nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania za neúspešné .

V Martine 29. 10. 2019

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

K095879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Laki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 139, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení druhého kola ponukového konania
V súlade s § 167n) ods. 1 a § 167 p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „ zákon „ ) správca vyhlasuje
druhé kolo ponukového konania na predaj spoluvlastníckych podielov nehnuteľného majetku podliehajúceho
konkurzu menšej hodnoty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 6. 8. 2019 ako súpis
majetku všeobecnej podstaty a ktorý tvorí súbor majetku ( ďalej len „ predmet ponukového konania“ alebo „
súbor majetku „ ) nasledovne :
szm
3.
4.
5.

číslo parcely
E-KN 1749/5
E-KN 1746/12
E-KN 1750/4

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
2395
54709
1759

LV
1421
1529
1529

kat. územie
Reca
Reca
Reca

súpisová hodnota
63,30 €
3 146,55 €
101,17 €

podiel
1/70
1/14
1/14

Podmienky ponukového konania pre súbor majetku
1. Do ponukového konania pre súbor majetku sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická
osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania pre súbor
majetku v Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom
čase na jeho majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom minimálna
kúpna cena za súbor majetku je určená vo výške 80% súčtu jednotlivých súpisových zložiek súboru
majetku , t. j. v sume minimálne 2.648,82 EUR . Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu,
rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK98 7500 0000 0040 1919 7550 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky .
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené 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 ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby; v prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku o BSM,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku ; záujemca zároveň priloží
k ponuke aj fotokópiu dokladu totožnosti záujemcu s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za
účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z. ,
• pri fyzickej osobe – podnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, obchodné meno, IČO, miesto podnikania a vlastnoručný podpis fyzickej osoby -podnikateľa; záujemca
zároveň priloží k ponuke aj výpis z príslušného registra nie starší ako 30 dní s udelením súhlasu so spracovaním
osobných údajov za účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z. ,
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•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
,
-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 a
-byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: „
2OdK/151/2019 – súbor majetku – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4.oznámenia o vyhlásení druhého kola
ponukového konania. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 7 kalendárnych dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania , ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu aj napriek výzve správcu , je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej
ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia
záväzku uzavrieť kúpnu zmluvu na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
11. Náklady spojené s kúpou a prevodom súboru majetku ( správne poplatky, náklady na vyhotovenie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností, ... ) znáša kupujúci v celom rozsahu .
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r zákona .

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

K095880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Myšiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 973/45, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/271/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/271/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Michal Myšiak, nar. 21.10.1982, trvale bytom Partizánka 973/45, 015 01 Rajec (ďalej len „Dlžník“) týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn.
1OdK/271/2019, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zapísala ku dňu 25.10.2019 do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávky veriteľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151,
prihlásené dňa 25.10.2019 súhrnnou prihláškou č. 1 na celkovú sumu 381,47,- € (pričom pod por č. 1 vo výške
344,47,- €, pod por. č. 2 vo výške 20,50,- € a pod por. č. 3 vo výške 16,50,- €).

JUDr. Marína Gallová - správca

K095881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malíková Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1833/6 1833/6, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/248/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/248/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Valéria Malíková, nar. 18.05.1980, bytom Štúrova 1833/6,
Čadca, oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok nezabezpečených veriteľov nasledovne:
veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, so sídlom Československé armády 954/7,
Hradec Králové, ČR, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške
prihlásenej sumy 224,52 EUR. Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok s označením 8/K,
veriteľ DOMBYT Čadca, IČO: 35 658 312, U Kyzka 751, Čadca, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s
počtom prihlášok 5, v celkovej výške prihlásenej sumy pohľadávok 5.902,50 EUR, prihlášky pohľadávok boli
zapísané do zoznamu pohľadávok s označením 7/D
veriteľ Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, so sídlom Metodova 8, Bratislava, po uplanutí základnej
prihlasovacej lehoty, s počtom pohľadávok 1, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 2.451,87 EUR. Prihláška
pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok s označením 6/O.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Dorčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 540, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1978
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/141/2019 S1862
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 04.11.2019

Okresný súd Žilina
7OdK/141/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujeme,
že dňa 03.10.2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. , so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 s prihlásenou sumou 50,00
EUR, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Insolvency Management Group, k.s.
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K095883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kundratová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca ., 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/293/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/293/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto , správca
úpadcu Margita Kundratová, nar. 17.05.1961, trvale mesto Čadca, 022 01 Čadca v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3OdK/293/2018 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

Trvalý trávnatý porast

3885

parcela
C/E
Kľušov Bardejov E

LV č. kat.úz. okres
259

registra

výmera v m2

spoluvl. podiel

súp. hodnota

34173

420/40740

100 €

JUDr. Miroslav Hlad

K095884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzuriaková Pavla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Trnovec 241, 031 01 Liptovský Trnovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/60/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/60/2018
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

JUDr. Marian Ďurana, PhD. so sídlom kancelárie Sládkovičová 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Pavla Dzuriaková, nar. 09.05.1957, bytom Liptovský Trnovec 241, 031 01 Liptovský Trnovec, do
27.04.2011, podnikajúci pod obchodným menom Pavla Dzuriaková, s miestom podnikania Liptovský Trnovec 241,
032 22 Liptovský Trnovec, IČO: 32593937 (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8OdK/60/2018 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/60/2018 sa končí.

K095885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miedzga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 188 / 2, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2019
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: Jozef Miedzga, nar. 22.02.1977, bytom Smreková 188/2, 015 01 Rajec, podnikajúceho pod obchodným
menom Jozef Miedzga, s miestom podnikania Smreková 188/2, 015 01 Rajec, IČO: 51 100 339 (ďalej aj ako len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 9OdK/53/2019 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. 9OdK/53/2019 sa končí.

K095886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 75/17, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1987
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/205/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Mária Balážová, nar. 06.07.1987, trvale bytom Okružná 75/17, 031 01
Liptovský Mikuláš, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola
dňa 29.10.2019 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa Mesto Liptovský Mikuláš, so
sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 s por. č. 1, v celkovej výške 317,62 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Žiline dňa 29.10.2019
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KP recovery, k.s.,
Správca

K095887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barčíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hradiskom 354 / 44, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/86/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/86/2019
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: Katarína Barčíková, nar.: 20.11.1982, trvale bytom Pod Hradiskom 354/44, 010 04 Žilina - Závodie,
korešpondenčná adresa: Mateja Bela 56, 010 15 Žilina - Hájik (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3OdK/86/2019 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. 3OdK/86/2019
sa končí.

K095888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Višňovský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hričovská 201/23, 010 01 Žilina - Strážov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/114/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/114/2019
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: Michal Višňovský, nar. 09.04.1977, trvale bytom Hričovská 201/23, 010 01 Žilina - Strážov (ďalej aj ako
len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7OdK/114/2019 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/114/2019 sa končí.

K095889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kollárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedlíkova 3427/29, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/26/2019 S1636 ZA
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Okresný súd Žilina
2OdK/26/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Miroslav Kollárik, nar. 13.04.1977, bytom Jedlíkova 3427/29, 010 15 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kollárik, s miestom podnikania Jedlíkova 3428/8, 010 15 Žilina,
IČO: 40 944 930, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Kollárik, nar. 13.04.1977, bytom Jedlíkova
3427/29, 010 15 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kollárik, s miestom podnikania Jedlíkova
3428/8, 010 15 Žilina, IČO: 40 944 930, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K095890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Backová Jozefina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 971, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/60/2019 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/60/2019
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: Jozefina Backová, nar. 10.05.1970, bytom Krásno nad Kysucou 971, 023 02 Krásno nad Kysucou, do
23.02.2007 podnikajúceho pod obchodným menom Jozefína Dolinková, s miestom podnikania Gaštanová 983/3,
014 01 Bytča, IČO: 41 783 999 (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina pod sp. zn. 2OdK/60/2019 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. 2OdK/60/2019 sa končí.

K095891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Leštinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Hlinku 8322/80, 034 06 Ružomberok - Černová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/315/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/315/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
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Správca dlžníka Mária Leštinská, nar. 24.11.1983, bytom Andreja Hlinku 8322/80, 034 06 Ružomberok – Černová
(ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
II. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor
majetku zapísaný v súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 až 6; súpis majetku
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 54/2019 zo dňa 18.03.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Herná konzola PlayStation 3
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
100,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
hnuteľná vec
popis
Televízor, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
50,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
hnuteľná vec
popis
Televízor, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
30,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
hnuteľná vec
popis
DVD prehrávač, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
50,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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50,00 EUR
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 5
hnuteľná vec
popis
Mikrovlnná rúra, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
20,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 6
hnuteľná vec
popis
Notebook, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
150,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Mária Leštinská – hnuteľné veci – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA HV LESTINSKA“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto 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.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
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LexCreditor k.s.

K095892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča 0, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/270/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/270/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Prihláška pohľadávky: prihlásená suma spolu 4 452,12 EUR
JUDr. Martin Kováčik, správca

K095893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokiová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 317, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/258/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/258/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Júlia Kokiová, nar. 08.04.1989, trvale bytom Východná 317,
032 32 Východná, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K095894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 803/30 803/30, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/251/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Darina Vaňková, nar. 28.3.1964, bytom Obchodná 803/30
Turany oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO:
24 785 199, so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 395,67 EUR. Prihláška pohľadávky bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok s označením .
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K095895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 513/42, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/188/2018S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/188/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca dlžníka: Libuša Cicková, nar.
25.03.1961, bytom Bratislavská 513/42, 010 01 Žilina, oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Libuša Cicková, nar. 25.03.1961, bytom Bratislavská 513/42,
010 01 Žilina, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 29.10.2019
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K095896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kökény Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinová 63, 980 41 Martinová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1976
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2018 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Richard Kökény,
Martinová 63/, 980 41 Martinová, nar.: 08.03.1976 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca Richard Kökény

K095897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapurová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 379 / 6, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/714/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/714/2019
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: Anna Kapurová, Sklárska 379/6, 985 26 Málinec, nar.: 29.04.1980 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Anna Kapurová

K095898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajerová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 85, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1989
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/738/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/738/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Mária
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štajerová, Muráň /85, 049 01 Muráň, nar.: 30.08.1989 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Mária Štajerová

K095899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sokol Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Švantnera 1181 / 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1962
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/751/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/751/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
Iná majetková hodnota:
Popis
Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti
M FALK, s.r.o., ul. Janka Kráľa 4/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 462 135

Súpisová hodnota v €
500,- Eur

insolva, k.s., správca dlžníka Michal Sokol

K095900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sokol Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Švantnera 1181 / 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1962
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/751/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/751/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Michal Sokol, F. Švantnera 1181/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 22 629 696 /r.č.:/ nar.: 15.02.1962,
(ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj
majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca speňažuje týmto ponukovým konaním majetkovú hodnotu vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Majetková hodnota:
Popis
Obchodný podiel

Obchodná spoločnosť
M FALK. s r.o.,

Sídlo
Ul. Janka Kráľa 4/A, 974 01 Banská Bystrica

IČO
45 462 135

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. 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.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Michal
Sokol – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK87 0900 0000 0050 7044 3547, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.
s., VS: 939, Poznámka: PK Michal Sokol, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
insolva, k.s., správca dlžníka Michal Sokol

K095901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Užík Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2017 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
Motorové vozidlo:
Popis
Peugeot 106

Ev. číslo
BB065CF

VIN
VF31AVJYE52175393

Rok výroby
neznámy

Spoluvlastnícky podiel
1/1

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Stanislav Užík

K095902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Užík Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2017 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zapísaný v zozname správcov
vedeným MS SR pod č. S1254 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Stanislav Užík, nar. 16.04.1965, trvale
bytom Banská Bystrica 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Užík ALIEN, s
miestom podnikania Dolná 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 205 701 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s
§167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho
konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním majetkovú hodnotu vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Motorové vozidlo:
Popis
Peugeot 106

Ev. číslo
BB065CF

VIN
VF31AVJYE52175393

Rok výroby
neznámy

Spoluvlastnícky podiel
1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
STANISLAV UŽÍK – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Tomáš Kohút, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
11. Potvrdenie o tom, že záujemca o kúpu motorového vozidla je oboznámený so skutočnosťou, že motorové
vozidlo nie je v dispozícii správcu, ale v dispozícii Dlžníka. Zároveň správca nie je povinný zabezpečiť úspešné
odovzdanie motorového vozidla úspešnému záujemcovi a nezodpovedá za prevod vlastníckeho práva k
motorovému vozidlu a odovzdanie do dispozície úspešného záujemcu. Takáto nemožnosť nezakladá právo na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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odstúpenie od kúpnej zmluvy úspešným záujemcom.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK85 0900 0000 0004 0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS: 166, Poznámka: PK
Stanislav Užík, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Stanislav Užík

K095903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fáber Gordana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 197, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/766/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/766/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR dopĺňa súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:

Hnuteľné veci:
Popis
Volkwagen Passat

Rok výroby Výrobné číslo
1998
WVWZZZ3BZXE117281

Stav opotrebovanosti
Jazdené, opotrebované

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
900,-€

SKP, k.s., správca dlžníka Gordana Fáber

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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K095904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fáber Gordana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 197, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/766/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/766/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, (ďalej len „správca“),
správca dlžníka: Gordana Fáber, Stará Kremnička 197, 965 01 Stará Kremnička, nar.: 15.07.1993, (ďalej len
„dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku
úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Hnuteľná vec:
Popis
Volkwagen Passat

ks Výrobné číslo
1 WVWZZZ3BZXE117281

Evidenčné číslo
ZH443BU

Rok výroby
1998

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Stav
Jazdené

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca 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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9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. 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.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Gordana
Fáber – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
954, Poznámka: PK Gordana Fáber, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Gordana Fáber

K095905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota -, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/700/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/700/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Popis
Volkswagen Polo Classic

Rok výroby Výrobné číslo
1997
WVWZZZ6KZVR024908

Stav opotrebovanosti
Jazdené, opotrebované

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
580,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Pavol Vereš

K095906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota -, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/700/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/700/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 235 888, (ďalej len
„správca“), správca dlžníka: Pavol Vereš, 976 81 Horná Lehota, nar.: 10.04.1974, (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje
v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Hnuteľná vec:
Popis
Volkswagen Polo Classic

ks Výrobné číslo
1 WVWZZZ6KZVR024908

Evidenčné číslo
BR754AT

Rok výroby
1997

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Stav
Jazdené

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. 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.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Pavol
Vereš – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kohút, Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK85 0900 0000 0004 0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
926, Poznámka: PK Pavol Vereš, v lehote na predkladanie ponúk.
Bližšie informácie o predmete speňažovania, najmä fotografie, ktoré sú správcovi dostupné sa nachádzajú tu:
https://uloz.to/tam/_Fx3WQV3G3OtI
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Pavol Vereš

K095907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 542/15, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/990/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/990/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR dopĺňa súpis majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
Stavba:
Druh
Rodinný dom

Číslo LV Štát Obec
k.ú.
Súpisné číslo
1805
SR Brezno Brezno 1893

Parc. KN-C č.
1805

Spoluvlastnícky podiel
1/88

Súpisová hodnota v €
350,-€

Pozemok:
Druh
Číslo LV Štát Obec k.ú.
Výmera v m2 Parc. KN-C č. Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota v €
Zastavaná plocha a nádvorie 1805
SR Brezno Brezno 142
1805
1/88
5,90 €

SKP, k.s., správca dlžníka Mária Bartošová

K095908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 542/15, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/990/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/990/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, (ďalej len „správca“),
správca dlžníka: Mária Bartošová, Školská 542/15, 976 52 Čierny Balog, nar.: 16.09.1979, (ďalej len „dlžník“)
vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Stavba:
Druh
Rodinný dom

Číslo LV
1805

Štát
SR

Obec
Brezno

k.ú.
Brezno

Súpisné číslo
1893

Parc. KN-C č.
1805

Spoluvlastnícky podiel
1/88

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok:
Druh
Zastavaná plocha a nádvorie

Číslo LV
1805

Štát Obec
SR Brezno

k.ú.
Brezno

Výmera v m2
142

Parc. KN-C č.
1805

Spoluvlastnícky podiel
1/88

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. 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.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Mária
Bartošová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušnou správou katastra.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
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výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
449, Poznámka: PK Mária Bartošová, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
SKP, k.s., správca dlžníka Mária Bartošová

K095909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 130, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/626/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/626/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca dlžníka: Iveta Kováčová, Hontianske Tesáre 130/, 962 68 Hontianske Tesáre, IČO: /r.č.:/ nar.:
25.01.1964 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí
žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Iveta Kováčová

K095910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/628/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/628/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/628/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.06.2019, pod č. k. 4OdK/628/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Peter Bartoš, nar. 28. 03. 1970, trvale
bytom Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, adresa na doručovanie MPČĽ 27, 977 03 Brezno; obchodné
meno Peter Bartoš, s miestom podnikania Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, IČO: 40 486 940 (ďalej
ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, 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 § 167v ods. 1 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
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a 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 oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Peter Bartoš, nar. 28. 03. 1970, trvale bytom
Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, adresa na doručovanie MPČĽ 27, 977 03 Brezno; obchodné meno
Peter Bartoš, s miestom podnikania Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, IČO: 40 486 940, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 29.10.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K095911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Gášpár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 135/37, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/611/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/611/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka :
Štefan Gášpár, nar. 16. 09. 1980, trvale bytom Mieru 135/37, 980 52 Hrachovo, podnikajúci pod obchodným
menom Štefan Gášpár, s miestom podnikania Kollárova 1713/1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40 355 225 v
súlade s § 167k, §167p v nadväznosti na §167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľnosti zapísanej do
oddelenej podstaty č. 1 zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR - Colný úrad
Banská Bystrica. Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019. Súpisová
hodnota majetku je 840,00 Eur.
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Špecifikácia majetku :
Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností, okres Lučenec, obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo :
Katastrálne územie
Fiľakovo

LV
3572

Parc. č.
858/2

výmera
2432

druh pozemku
vinica

spoluvlastnícky podiel
1/1

Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „5OdK/611/2019 ponukové konanie“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Na obálky
predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, kópiu dokladu totožnosti,
kontaktné údaje záujemcu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca
prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške
100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise oddelenej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena bude
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K095912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/628/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/628/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Peter Bartoš, nar. 28. 03. 1970, trvale bytom Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, adresa na
doručovanie MPČĽ 27, 977 03 Brezno; obchodné meno Peter Bartoš, s miestom podnikania Námestie 1.
mája 460/8, 976 46 Valaská, IČO: 40 486 940, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167 l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok zapísaná
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v
Bratislave, IČO: 00215759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, je zapísaná do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty pod č. 12 vo výške 60 €.
V Lučenci, dňa 28.10.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K095913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 836/87, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/714/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/714/2019
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. František Vavráč, správca dlžníka Silvia Kováčová, nar. 08.07.1978, bytom Veľký Krtíš, 990 01 Veľký
Krtíš, adresa pre doručovanie Topoľová 8, 974 01 Banská Bystrica týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.07.2019, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí
v kancelárii správcu dňa 15.08.2019 a vykonaného šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Silvia Kováčová, nar. 08.07.1978, bytom Veľký
Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, adresa pre doručovanie Topoľová 8, 974 01 Banská Bystrica
sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku, konkurz na dlžníka Silvia Kováčová, nar. 08.07.1978, bytom
Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, adresa pre doručovanie Topoľová 8, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K095914
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávku veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v
celkovej sume 912,99,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K095915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ivaška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V. Václavekovej 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1963
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/729/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/729/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22. 07. 2019, sp. zn. 2OdK/729/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 145/2019 dňa 30. 07. 2019 bol na dlžníka Pavol Ivaška, nar. 19. 04. 1963, V. Václavekovej 14, 969 01
Banská Štiavnica vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so
sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 29.10.2019

K095916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Bučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 314, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/837/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/837/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Rimavskej Sobote dňa 29.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K095917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amália Šerešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž 95, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/828/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/828/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K095918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 836 / 87, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1982
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/683/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/683/2019
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.
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Pavel Berky, nar. 05. 05. 1982, trvale bytom Lučenecká 836/87, 990 01 Veľký Krtíš, na
korešpondenčnej adrese Novohradská 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO - 45928151, sp. zn. 2OdK/683/2019
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.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K095919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Engler Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milana Rastislava Štefánika 443 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1964
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/689/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/689/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Jozef Engler, nar. 20. 12. 1964, trvale
bytom Milana Rastislava Štefánika 443, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu
majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného
vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý bol zapísaný do Obchodného vestníka č. OV
167/2019 pod K076452 dňa 30.08.2019. Uvedený majetok bol vylúčený zo súpisu majetku z dôvodu, že sa
nepodaril speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania a žiadny z veriteľov prihlásenej pohľadávky
neprejavil záujem o nehnuteľnú vec do desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového konania. Na základe
vyššie uvedeného, dlžník nie je vlastníkom ďalšieho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Jozef Engler, nar. 20. 12. 1964, trvale bytom Milana Rastislava Štefánika 443, 981 01
Hnúšťa, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/689/2019 zo dňa 16.07.2019
zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 139/2019 pod K062559 dňa 22.07.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jozef Engler, nar. 20. 12. 1964, trvale bytom
Milana Rastislava Štefánika 443, 981 01 Hnúšťa zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K095920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Rohárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplý Vrch 58, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1959
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/665/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/665/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Oľga Rohárová, nar. 28. 01. 1959, trvale bytom Teplý Vrch 58, 980 23 Teplý
Vrch, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/665/2019 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.

1.kolo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec
Popis:
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, EČV: RS170CJ, farba: strieborná metalíza
TMBPB16Y013113541, rok výroby: 2000, momentálne nepojazdné, súpisová hodnota: 200,- €.

svetlá,

VIN:

Hnuteľná vec zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1 – HNUTEĽNÁ VEC, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 173/2019 dňa 09.09.2019 pod č. K079398.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu ponuky a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, a to do kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Spolu s ponukou záujemca
uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
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.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu
IBAN: SK48 1100 0000 0029 2687 7155, VS: 00177. 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. Správca konkurznej podstaty si však
vyhradzuje právo súhlasu s ponúknutou kúpnou cenou v prípade neprimerane nízkej ponuky.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na adrese
judr.andrasiova@rsnet.sk
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca
bude znášať všetky náklady súvisiace s odovzdaním a prevodom majetku.
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Poučenie: 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.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 29.10.2019

K095921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skaloš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/648/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Michal Skaloš, nar. 20. 12. 1982, trvale
bytom Kokava nad Rimavicou, 985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Michal Skaloš, so sídlom podnikania Huta 672/54, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 984 541,
adresa pre doručovanie Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, (ďalej len „Dlžník“), týmto na
základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj
ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý bol zapísaný do
Obchodného vestníka č. OV 167/2019 pod K076408 dňa 30.08.2019. Uvedený majetok bol vylúčený zo súpisu
majetku z dôvodu, že sa nepodaril speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania a žiadny z veriteľov
prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o nehnuteľnú vec do desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového
konania. Na základe vyššie uvedeného, dlžník nie je vlastníkom ďalšieho majetku, a teda konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Michal Skaloš, nar. 20. 12. 1982, trvale bytom Kokava nad Rimavicou, 985 05 Kokava nad
Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Michal Skaloš, so sídlom podnikania Huta
672/54, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 984 541, adresa pre doručovanie Hviezdoslavova 45, 985 05
Kokava nad Rimavicou,, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/648/2019 zo dňa
08.07.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 133/2019 pod K059870 dňa 12.07.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Michal Skaloš, nar. 20. 12. 1982, trvale bytom
Kokava nad Rimavicou, 985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Michal Skaloš, so sídlom podnikania Huta 672/54, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 984 541, adresa
pre doručovanie Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou, zrušuje.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K095922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Kocianová rod. Tökölyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 172, 965 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/764/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/764/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K095923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tetyana Blahunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebedín 48, 974 01 Banská Bystrica, Sebedín -Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/349/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/349/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Tetyana Blahunková, nar. 26. 07. 1978, trvale bytom Sebedín 48, 974 01 Banská Bystrica,
Sebedín-Bečov, obchodné meno - Tetyana Blahunková, s miestom podnikania Boženy Němcovej 872/9,
990 01 Veľký Krtíš, IČO - 47547499., sp. zn. 2OdK/349/2019 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 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty dlžníka:
Druh: Iná majetková podstata
P.č. Popis
1.
Finančné prostriedky – prevyšujúci výťažok z dražby

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:

Suma v Eur
550,39

Súpisová hodnota v Eur
550,39

29.10.2019

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167h ods. 1 ZKR

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K095924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didi Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaníky 17, 962 65 Domaníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1990
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/751/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/751/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Didi Marek, nar.: 02.01.1990, trvale bytom:
Domaníky 17, Domaníky 96265, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Marek Didi, miesto
podnikania: Domaníky 17, Domaníky 96265, IČO: 47696681, spisová značka 2OdK/751/2019 S1893 (ďalej
len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ods. 1
ZKR).

K095925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 22/2017-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 22/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca úpadcu v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (
ďalej len " ZKR " ) zverejňuje " Zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru " , ktorá bola doručená do
tunajšej správcovskej kancelárie spolu s prezenčnou listinou zo zasadnutia veriteľského výboru dňa 29. 10. 2019 .
Dátum a čas konania: 15. 10. 2019 o 14.00 hod.
Miesto konania: kancelária predsedu veriteľského výboru na adrese Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka súdneho spisu: 4K/22/2017
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2017 - S1673
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Prítomní:
Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik, s.r.o. , prostredníctvom JUDr. Martina Bednárika, konateľa
MUDr. Pavel Láska, prostredníctvom Mgr. Aleny Gregorovej, právnej zástupkyne
JUDr. Peter Mihály, prítomný osobne

Program zasadnutia veriteľského výboru :
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Schválenie rozvrhu zo všeobecnej podstaty
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru
otvoril zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomné osoby a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
2. Schválenie rozvrhu zo všeobecnej podstaty
Správca predložil veriteľskému výboru návrh rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa 09. 10. 2019 ( ďalej len "
Rozvrh " ) a určil na jeho schválenie lehotu 21 dní v súlade s ust. § 96 ods. 3 ZKR . Jednotliví členovia
veriteľského výboru sa oboznámili s Rozvrhom a jeho prílohami. Oznámenie o zostavení Zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2019 zo dňa 26. 07. 2019 a žiaden z
veriteľov nevzniesol v stanovenej lehote námietky voči Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Následne pristúpili prítomní členovia výboru k hlasovaniu o návrhu Rozvrhu .
Hlasovanie:
ZA:

3 hlasy

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

Na zákĺade uvedeného výsledku hlasovania sa veriteľský výbor uzniesol nasledovne :
Prijaté uznesenie :
„Veriteľský výbor schvaľuje návrh Rozvrhu zo všeobecnej podstaty zo dňa 09. 10. 2019 .“
3. Záver
Členom veriteľského výboru bola daná možnosť predniesť prípadné pripomienky k priebehu zasadnutia. Prítomní
nemali žiadne pripomienky k priebehu zasadnutia. Predseda veriteľského výboru sa poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie výboru ukončil.
Zápisnica skončená a podpísaná o 14,25 hod.
V mene predsedu veriteľského výboru vyhotovil a podpísal
__________________________
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Advokátska kancelária JUDr. Martin Bednárik, s.r.o.
JUDr. Martin Bednárik, konateľ

Prílohou zápisnice je prezečná listina

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

K095926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K L H, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu K L H, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Sládkovičova 4, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 31 638 872, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok: 172.1, veriteľ : Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad
Hronom, prihláška pohľadávky zo dňa 14.10.2019, celková prihlásená suma 4.037,24 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) 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

K095927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Estera Mihályiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 255, 980 32 Blhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/786/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/786/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K095928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Kankuja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostice 234, 980 04 Hostice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1972
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/593/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/593/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca dlžníka
Koloman Kankuja, nar. 04. 12. 1972, trvale bytom Hostice 234, 980 04 Hostice; pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Koloman Kankuja, s miestom podnikania Rožňavská 859/20, 979 01 Rimavská
Sobota, IČO: 34 848 231, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 29.10.2019

K095929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sucháň 95, 991 35 Sucháň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/574/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/574/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje III. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.
Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: AUDI 80
VIN: WAUZZZ89ZHA428892
EVČ: VK254CE
r. v. : 1991

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „4OdK/574/2019 S527“.

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu, č. ú. ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520
3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 18.11.2019 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky
sa neprihliada.

4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo
e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu:
florekova@akantal.sk. Informácie o speňažovanom motorovom vozidle sú verejne dostupné aj
na www.autovia.sk, www.autobazar.eu a www.akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K095930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mojžiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 812, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1981
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Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/256/2019 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/256/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Roman Mojžiš Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Francisciho 812, 980 61 Tisovec IČO/ Dátum narodenia dlžníka: nar. 28.03.1981, IČO: 41 308 743 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/256/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/256/2019

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

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Roman Mojžiš, nar. 28.03.1981, trvale bytom Francisciho 812, 980 61 Tisovec; obchodné
meno Roman Mojžiš, s miestom podnikania Francisciho 812, 980 61 Tisovec, IČO: 41 308 743, uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4OdK/256/2019 zo dňa 14.03.2019, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Roman Mojžiš, nar. 28.03.1981, trvale
bytom Francisciho 812, 980 61 Tisovec; obchodné meno Roman Mojžiš, s miestom podnikania Francisciho 812,
980 61 Tisovec, IČO: 41 308 743 zrušuje.

V Bratislave, dňa 29.10.2019

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubuš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotockého 558 / 47, 976 65 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku III. kola ponukového konania

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len
„Správca“) vyhlásil III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
dlžníka: Roman Kubuš, nar. 29. 02. 1980, trvale bytom Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, na
korešpondenčnej adrese Emotrans s.r.o., Štefánikova 699/9, 905 01 Senica, obchodné meno - Roman
Kubuš, s miestom podnikania Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, IČO - 43561870 (ďalej len „Dlžník“),
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 198/2019, deň vydania 14.10.2019.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.
III. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 29.10.2019
MK Recovery, k.s., správca

K095932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladík Zdeno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Braväcovo ., 976 64 Braväcovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1963
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/747/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/747/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka: Zdeno Hladík, nar. 31.01.1963, trvale bytom 976 64 Braväcovo, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Zdeno Hladík, s miestom podnikania 54 Braväcovo, 976 64 Braväcovo, IČO:
43 566 669, oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 29.10.2019
doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa – Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51 865 467, so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, s por. č. 1, s celkovou sumou 342,16 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s., správca

K095933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOURMALINE-SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 793 348
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/59/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/59/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta
20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348 oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5,
974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.00 do 15.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K095934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Baštou 24 / 31, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1982
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/814/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/814/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jana Berkyová, nar. 30.12. 1982, trvale bytom Pod Baštou 24/31, 962 02 Vígľaš, sp. zn.
4OdK/814/2019 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
29.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K095935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodruša-Hámre 1225, 966 61 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/759/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/759/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
vypracovaný v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z.
a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

Dlžník:

Maroš
Maruška,
966 61 Hodruša - Hámre

nar.

21.01.1978,

trvale

bytom

Dolné

Hámre

Spisová značka: 5OdK/759/2019

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
p. č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

1.

-

-

-

-

V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K095936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mútňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/51/2016 S1801
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Okresný súd Banská Bystrica
4K/51/2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: Eva
Mútňanová, nar. 10.12.1959, bytom Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno týmto, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 213/2016 dňa 07.11.2016 pod položkou K025164, por. č. 1. až 23, aktualizovaný zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 46/2017 dňa 07.03.2017 pod položkou K005012.
Ide o nasledovný majetok:
I.

NEHNUTEĽNOSTI

Por.č. Popis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Súpisová
hodnota
Eur

POZEMOK: parc. E KN č. 220/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 38 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
31,67
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská,
na LV č. 2705
POZEMOK: parc. E KN č. 223/1 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
12,92
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská,
na LV č. 2707
POZEMOK: parc. E KN č. 216 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 10 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
8,33
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská,
na LV č. 2704
POZEMOK: parc. E KN č. 309/3 Záhrady o výmere 414 m2,
zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor katastra, pre 345,00
Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská, na LV č. 2704
POZEMOK: parc. E KN č. 1807/1 Trvalé trávnaté porasty o
výmere 335799 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
19,37
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1673
POZEMOK: parc. E KN č. 1813 Orná pôda o výmere 319083
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
127,84
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1673
POZEMOK: parc. E KN č. 1814 Orná pôda o výmere 9618
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
3,85
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1815/1 Zastavané plochy a
nádvoria o výmere 6172 m2, zapísané u Okresného úradu
29,67
Rimavská sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská
sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1815/2 Zastavané plochy a
nádvoria o výmere 574 m2, zapísané u Okresného úradu
2,76
Rimavská sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská
sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1817 Ostatné plochy o výmere
4492 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
21,60
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1818 Trvalé trávne porasty o
výmere 16970 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
0,98
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1819 Ostatné plochy o výmere
2682 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
12,89
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1820/1 Orná pôda o výmere 14766
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
5,92
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648

v

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel

Poznámka

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/24

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-
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POZEMOK: parc. E KN č. 1820/2 Orná pôda o výmere 25374
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
10,17
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1822/2 Orná pôda o výmere 36018
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
14,43
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. C KN č. 2650/5 Lesné pozemky o výmere
241384 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
212,76
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. C KN č. 2650/9 Lesné pozemky o výmere
52782 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
46,52
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. C KN č. 2650/10 Lesné pozemky o výmere
114674 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
101,07
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1805 Lesné pozemky o výmere
103362 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
91,10
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1806/1 Lesné pozemky o výmere
71482 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
63,00
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1810 Lesné pozemky o výmere
16741 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
14,75
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1823/1 Lesné pozemky o výmere
989 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
0,87
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1823/101 Lesné pozemky o
výmere 810 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
0,71
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Deň vydania: 04.11.2019

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

Podmienky ponukového konania:
Vyššie uvedený nehnuteľný majetok sa speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí osobitne pre katastrálne
územie Valaská (nehnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1. – 4.) a osobitne pre
katastrálne územie Hnúšťa (nehnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 5. – 23.).
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0902 052 432 alebo e-mailom na adrese:
ak.fabriciusova@gmail.com.
·
·

·

·

záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: JUDr. Lucia
Fabriciusová, J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, č.k. 4K 51/2016 v jednej neporušenej
uzatvorenej obálke s označením „Ponuka konkurz – neotvárať“;
lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky a končí posledným
dňom lehoty o 13:00 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 vedený v Tatra banka, a.s. č. ú. SK201100 0000 0029 4904 5263 s poznámkou: meno,
priezvisko alebo obchodné meno záujemcu - záloha. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote
v prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať;
záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom
z obchodného registra (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu s vyhlásením, že správca jeho osobné údaje bude spracúvať pre účely
ponukového konania, pre potreby uzavretia zmluvy a zákonnej archivácie. Záujemca je povinný v ponuke
uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny, telefonický kontakt a čestné vyhlásenie
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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záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom
v obchodnom vestníku;
správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Otváranie obálok urobí správca v kancelárii správcu, pričom o tomto úkone sa spíše zápisnica. Správca
vyhodnotí obdržané ponuky najneskôr v lehote 20 dní od otvorenia obálok s ponukami s tým, že správca
vyhodnotí ako úspešnú ponuku s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou nie nižšou ako 100% súpisovej
hodnoty ponúkaného majetku;
správca je povinný v lehote vyhodnotenia ponúk (20 dní od otvorenia obálok) oboznámiť zástupcu
veriteľov s došlými ponukami a ich vyhodnotením, ktorý je oprávnený neudeliť súhlas so speňažením
majetku úspešnému záujemcovi. V prípade neudelenia súhlasu so speňažením majetku zástupcom
veriteľov správca celé ponukové kolo zopakuje;
správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnotenia
ponúk všetkých záujemcov. Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené
do 3 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk;
v prípade, že záujemca s najvyššou ponukou od svojej ponuky odstúpi, správca predá inzerovaný majetok
úpadcu ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, prípadne sa správca rozhodne, že celé ponukové
kolo zopakuje. Odstupujúcemu záujemcovi vzniká povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty úpadcu
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 €, pričom o takto stanovenú zmluvnú pokutu je SKP povinný ponížiť
vratku ponúkanej kúpnej ceny odstupujúcemu záujemcovi. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu
správcovi konkurznej podstaty sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute;
správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku a ponukové konanie zopakovať.

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K095937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1954
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/63/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/63/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 31.01.2018, č. k. 3OdK/63/2018 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka Ľubica Botošová, nar. 18.01.1954, trvale bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej
aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 27/2018 zo dňa 07.02.2018.
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 ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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 27/2019 dňa 07.02.2019 pod zn. K011438.
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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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 Ľubica
Botošová, nar. 18.01.1954, trvale bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľubica Botošová, nar. 18.01.1954, trvale
bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 29.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K095938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO - 10919821 (ďalej len „Dlžník“), 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 len
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 12 a por. č. 13 ako súbor majetku č. 2, a to:
·

Nenuteľosti – stavba a pozemok, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č.
12 a por. č. 13. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 114/2019
pod K051332 dňa 14.06.2019. Doplnenie hodnôt majetku zverejnený v Súpise všeobecnej podstaty v OV
č. 208/2019 pod K094708 dňa 28.10.2019.

Por.
Popis
č.

Kat.
územie

LV

Výmera
(m2)

Par. č.

Spoluvlastnícky
podiel

12.

Garáž
(nutná komplexná rekonštrukcia, stavba nie je Môtová
skolaudovaná, neevidovaná na liste vlastníctva)

neevidované neznáma

1361/144 1/1

13.

Zastavaná plocha a nádvorie

3765

1361/144 1/2

Môťová

18

Súpisová
hodnota
v€

4 630,-

270,-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej aj „Súbor majetku č. 2“)
Súpisová zložka majetku: nehnuteľné veci – stavba a pozemok
Identifikácia: nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Môťová
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu, zistené na základe poskytnutej súčinnosti od
Okresného úradu Zvolen, katastrálny odbor a GKÚ Bratislava
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu na Súbor majetku č. 2 spolu
s označením záujemcu, predmetu speňaženia (Súbor majetku č. 2) a výšky ponúkanej sumy za Súbor majetku č.
2 do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01
Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom
„NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE 2OdK/523/2019“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnicka 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 a spisovú značku konkurzu: 2OdK/523/2019. Bližšie informácie správca poskytne na
telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 25232019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu za Súbor majetku č. 2 zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritéria v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por.č. 12 a por. č. 13 ako Súbor majetku č. 2
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako súpisová hodnota Súboru majetku č. 2 ako
celku, t.j. rovnajúca sa a vyššia ako 4 900,00 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie nehnuteľnosti, náklady
spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Nehnuteľnosti sa speňažujú ako „stoja a ležia“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K095939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Čipčala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krné 43, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/549/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/549/2019
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 5OdK/549/2019 zo dňa 29.05.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Milan Čipčala, nar. 20.01.1973, trvale bytom Krné 43, 96212 Detva. Do funkcie
správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor
11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 106/2019 dňa 04.06.2019.
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.04.2019, zoznamu majetku väčšej
hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 11.04.2019, súčinností tretích osôb, stretnutia
s dlžníkom zo dňa 25.10.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Čipčala, nar. 20.01.1973, trvale bytom
Krné 43, 96212 Detva k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie
je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 29.10.2019
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K095940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudáková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 898/10, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/200/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/200/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ľubica Hudáková, nar. 11.09.1960, bytom M.R. Štefánika 898/10, 962 12 Detva (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
50,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., správca

K095941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Fazekáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kostolom 593/9, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/480/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/480/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15.05.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 96/2019 dňa 21.05.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Marián Fazekáš, nar. 16.07.1969, trvale
bytom Pod kostolom 593/9, 976 37 Hrochoť (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bola
ustanovená: JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01
Banská Bystrica, zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“).
JUDr. Jana Živická - Správca Úpadcu, týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie
konkurzu a jeho príloh, čestných vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích
osôb, v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 5OdK/480/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 15.05.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa
21.05.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K095942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Bari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 103, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1969
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/709/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/709/2019
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 5OdK/709/2019 zo dňa 22.07.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Mikuláš Bari, nar. 04.07.1969, trvale bytom Šíd 103, 98601 Šíd. Do funkcie
správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor
11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 144/2019 dňa 29.07.2019.
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.06.2019, zoznamu majetku väčšej
hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 27.06.2019, súčinností tretích osôb, stretnutia
s dlžníkom zo dňa 20.08.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mikuláš Bari, nar. 04.07.1969, trvale bytom
Šíd 103, 98601 Šíd k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie
je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 29.10.2019
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K095943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Švermu 781 / 155, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/811/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/811/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníkom, ako aj zo zisťovania majetku
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu a
ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 29. októbra 2019
JUDr. Ján Čipka, správca
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K095944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ivanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/630/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/630/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo
V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/,
JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Ivanič, nar. 17.05.1979, trvale bytom Mesto Banská Štiavnica, 969 01
Banská Štiavnica, adresa na doručovanie: Drevená 1, 969 01 Banská Štiavnica, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica, zn. správcu S1777, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4OdK/630/2019, ponúka na
predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

1
30,00
30,00

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

1/1
28.08.2019; majetok v BSM
Televízor PANASONIC Colour TV,
Model: TX-32PS12P
Drevená 1, 969 01 Banská Štiavnica
kúpený v roku 2011, funkčný
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:
1.

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902 810 943. Obhliadku ponúkaného majetku
nachádzajúceho sa na Drevenej 1, 969 01 Banská Štiavnica je možné vykonať po predchádzajúcom ohlásení správcovi na
uvedenom telefonickom čísle. Viac informácií o ponúkanom majetku nájdete na webovej stránke:
https://www.aukcnaspolocnost.sk/admin/.
2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
podávali záväzné ponuky a aby v rovnakej lehote zložili zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet konkurznej podstaty
vedený v Tatra banka, a.s.: IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, VS:46302019; popis: Martin Ivanič. Za deň zverejnenia
tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení tohto podania v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť
stanovená lehota.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote a/alebo ponuky kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola zložená v stanovenej
lehote, nebude správca prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „predaj –neotvárať – Martin Ivanič".
5. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, identifikačné údaje
záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku,
ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
6. Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne
bude informovať úspešného záujemcu, ktorý splnil podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, správca rozhodne žrebom.
8. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia doručených ponúk.
9. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca
oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
10. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, vráti poskytnutú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu neúspešným
záujemcom bankovým prevodom na bankové spojenie z ktorého prijal zloženú zálohu, resp. bankové spojenie oznámené v ponuke.
11. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
12. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
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JUDr. Jana Živická, správca

K095945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Engler Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milana Rastislava Štefánika 443 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1964
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/689/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/689/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Jozef Engler, nar. 20. 12. 1964, trvale
bytom Milana Rastislava Štefánika 443, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“), vylučuje majetok zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka pod poradovým číslom 1., ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 167/2019 pod K076452 dňa 30.08.2019 z dôvodu, že sa predmetnú nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarilo speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania, v súlade s ust §-u167 p ods.2 ZKR
prestáva podliehať konkurzu. Žiadny z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o nehnuteľnú vec do
desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového konania.

Por.
č.

Popis

Kat.
územie

1.

Rodinný dom, pozemok nevlastní Dlžník, poškodený,
Hačava
neobývateľný, havarijný stav

LV

Par.
č.

243 816

Súpisné
číslo
41

Spoluvlastnícky
podiel
1/1 (BSM)

Súpisová
hodnota (€)
500,- €

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K095946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skaloš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/648/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Michal Skaloš, nar. 20. 12. 1982, trvale
bytom Kokava nad Rimavicou, 985 05 Kokava nad Rimavicou, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Michal Skaloš, so sídlom podnikania Huta 672/54, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 984 541,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresa pre doručovanie Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou (ďalej len „Dlžník“), vylučuje
majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka pod poradovým číslom 1. a por. č. 2., ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 pod K076408 dňa 30.08.2019 z dôvodu, že sa predmetné
obchodné podiely podliehajúce konkurzu nepodarilo speňažiť ani v 3. kole verejného ponukového konania,
v súlade s ust §-u167 p ods.2 ZKR prestávajú podliehať konkurzu. Žiadny z veriteľov prihlásenej pohľadávky
neprejavil záujem o obchodné podiely do desiatich dní od skončenia 3. kola ponukového konania.

Por. č. Popis
Obchodný podiel:
TIFYS, s.r.o.,
1.
IČO 47 684 038
T. G. Masaryka 1119/6
960 01 Zvolen
Obchodný podiel:
BIG1 TRADE, s.r.o.,
2.
IČO 47 195 878
T. G. Masaryka 1119/6
960 01 Zvolen

Súpisová hodnota

5.000,- €

2.550,- €

Dôvod zápisu

Výpis z Obchodného registra OS Banská Bystrica a súčinnosť dlžníka

Výpis z Obchodného registra OS Banská Bystrica a súčinnosť dlžníka

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K095947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2019
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Jana Oláhová, nar. 17.07.1976, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8, 974
01 Banská Bystrica, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jana Oláhová, nar. 17.07.1976, trvale bytom
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica, zrušuje.
LexCreditor k.s.
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K095948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dulaj Denis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 296, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/725/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/725/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov
ako účastníkov konania zaniklo

JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka : Denis Dulaj, nar.
21.05.1984, trvale bytom Muráň 296, 049 01 Muráň, obchodné meno : Denis Dulaj, miesto podnikania Muráň
296, 049 01 Muráň, IČO: 44 147 066 (ďalej len dlžník), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/725/2019, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR),
oznamuje, že v predmetnom konkurznom konaní nebol zistený žiaden majetok podliehajúci konkurzu. Konkurzná
podstata preto nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu, zástupcu veriteľov, rovnako zanikajú
účinky podľa ust. § 167b ods. 1, § 167c ods. 2, ods. 3 a§ 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov, vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje,
že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom, ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K095949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Machovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 506/24, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/926/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/926/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina konkurzný správca úpadcu:
Eva Machovičová , nar. 24.12.1975, bytom Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 34952730 v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/926/2019, 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 v kancelárii správcu na adrese: M.R. Štefánika
834/1, 963 01 Krupina, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.30 – 11.30 h. a od 12.30 –
15.30 h. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0919 470 407, alebo elektronickou poštou: chromcikova.evka1@gmail.com.
Ing. Eva Chromčíková – 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

259

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

K095950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Machovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 506/24, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/926/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/926/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Eva Chromčíková so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, správca konkurznej podstaty
úpadcu Eva Machovičová , nar. 24.12.1975, bytom Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 34952730 v zmysle
ustanovenia § 32 ods.7 písm. b, zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet ,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Všeobecná úverová banka a.s., číslo účtu SK53
0200 0000 0033 2832 8759. Kaucia sa skladá vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350 Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie spisová
značka – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K095951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kōkény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 9/4, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/689/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/689/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka Štefan Kökény nar. 07.08.1986 trvale bytom Ulica Tkáčska 9/4, 984 01 Lučenec
týmto v zmysle § 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 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
nezabezpečená pohľadávka veriteľa SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina pod p.č. 1 vo výške 251,54
Eur, vo výške 1,75 Eur a vo výške 31,20 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K095952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kōkény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 9/4, 984 01 Lučenec
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/689/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/689/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Štefan Kökény, nar. 07.08.1986, trvale bytom Ulica Tkáčska 9/4, 984 01 Lučenec vedené na OS Banská
Bystrica pod č. konania 2OdK/689/2019 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K095953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Gréger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodruša - Hámre 0, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/719/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/719/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Juraj Gréger, nar. Hodruša – Hámre, adresa na doručovanie Kľakovská 26, 966 81 Žarnovica vedené
na OS B. Bystrica pod č. konania 5OdK/719/2019 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K095954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kaločaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2 OdK/951/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/951/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina konkurzný správca úpadcu:
Elena Kaločaiová , nar. 22.05.1977, bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/951/2019, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
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vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: M.R.
Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.30 – 11.30 h. a
od 12.30 – 15.30 h. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať
písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0919 470 407, alebo elektronickou poštou:
chromcikova.evka1@gmail.com.
Ing. Eva Chromčíková – správca

K095955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kaločaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/951/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/951/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Eva Chromčíková so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, správca konkurznej podstaty
úpadcu Elena Kaločaiová , nar. 22.05.1977, bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom v zmysle
ustanovenia § 32 ods.7 písm. b, zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet ,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Všeobecná úverová banka a.s., číslo účtu SK53
0200 0000 0033 2832 8759. Kaucia sa skladá vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350 Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie spisová
značka – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K095956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 834/62, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/743/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/743/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Berky, nar. 22.10.1983, bytom Štúrova 834/62, 962 12 Detva týmto v zmysle
§ 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 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená pohľadávka
veriteľa Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica vo výške 88,24 Eur, ktorá
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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Ing. Eva Chromčíková, správca

K095957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 259, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/709/2019 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/709/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Norbert Berky, nar.
13.03.1984, trvale bytom Panické Dravce 295, 985 32 Veľká nad Ipľom, týmto v súlade s ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K095958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karin Rízová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6314/27, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1969
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/892/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/892/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., sídlo kancelárie: Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca
konkurznej podstaty dlžníka Karin Rízová, nar. 20.04.1969, trvale bytom Tatranská 6314/27, 974 01 Banská
Bystrica, adresa na doručovanie: Bakossova 3A, 974 01 Banská Bystrica, konkurzné konanie vedené pred
Okresným súdom Banská Bystrica sp. zn.: 2OdK/898/2018 týmto oznamuje, že

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. Pohľadávka zodpovedajúca nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu voči spoločnosti B.R.T., s. r. o.,
Zvolenská cesta 171, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 048 054 podľa § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 113
ods. 5 Obchodného zákonníka a § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, súpisová hodnota 100,- €
2. Pohľadávka zodpovedajúca nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu voči spoločnosti EUROPEAN
INVESTMENT COMPANY s. r. o., Zvolenská cesta 171, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 250 291 podľa § 61
ods. 2 Obchodného zákonníka, § 113 ods. 5 Obchodného zákonníka a § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka,
súpisová hodnota 1 000,- €
3. Pohľadávka zodpovedajúca nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu voči spoločnosti RBF PETROL
SLOVAKIA, s. r. o., Zvolenská cesta 171, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 35 839 856 podľa § 61 ods. 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka, § 113 ods. 5 Obchodného zákonníka a § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, súpisová
hodnota 40 000,- €
4. Pohľadávka zodpovedajúca nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu voči spoločnosti Rovina Oil Slovakia s.
r. o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 307 168 podľa § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 113
ods. 5 Obchodného zákonníka a § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, súpisová hodnota 500,- €
(iná majetková hodnota bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka č. 1-4, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 65/2019 dňa 02.04.2019, K027920),
neboli speňažené ani v 3. ponukovom konaní, a preto v súlade s § 167q ods. 1 a § 167p ods. 2 ZKR
prestali podliehať konkurzu.

Podľa § 167p ods. 2 ZKR zároveň platí, že ak o túto vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju
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.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 30.10.2019

K095959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fáber Gordana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 197, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/766/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/766/2019
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
Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.

Ulica
Hodžova
Hodžova

číslo
11
11

Obec
Žilina
Žilina

Prihlásená suma – Celková suma
3.200,78 Eur
5.661,42 Eur

SKP, k.s., správca Gordana Fáber

K095960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 294/26, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1984

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. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1191/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1191/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 248/2018 dňa 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Tomáš Kis, nar. 02.02.1984, trvale
bytom Májová 294/26, 966 81 Žarnovica, obchodné meno: Tomáš Kis, s miestom podnikania Májová 294/26, 966
81 Žarnovica, IČO: 44468075 (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená: JUDr. Jana
Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu
S1777 (ďalej len ,,Správca“).
JUDr. Jana Živická - Správca Úpadcu, týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie
konkurzu a jeho príloh, čestných vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích
osôb, v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č. k. 2OdK/1191/2018, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 18.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2018 dňa
28.12.2018, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K095961
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 Sociálna poisťovňa so sídlom 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v
celkovej sume 20.697,30,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.

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

K095962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 834/62, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/743/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/743/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Berky, nar. 22.10.1983, bytom Štúrova 834/62, 962 12 Detva týmto v zmysle
§ 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 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená pohľadávka
veriteľa SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava vo výške 1.377,- Eur, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K095963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpáš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Štefánika 1050 / 6, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/589/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/589/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
týmto ako správca dlžníka: František Arpáš, nar. 02.09.1975, Gen. Štefánika 1050/6, 060 01 Kežmarok (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. 202/2019 zo dňa 18.10.2019;
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.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polahárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1964
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/476/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/476/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka: Jana Polahárová, nar. 10.06.1964, Jarmočná 380/9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
(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. 200/2019 zo dňa 16.10.2019;
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.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K095965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplická Pavla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňová 3470/9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1979
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/535/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/535/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Pavla Teplická, nar. 17.11.1979, bytom: Suchoňová 3470/9, 058 01 Poprad, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 5OdK/535/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K095966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciolkovského 2110/2, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/121/2019-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/121/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ondrej Cina, nar.26.02.1987, trvale bytom
Ciolkovského 2110/2, 091 01 Stropkov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 2Odk/121/2019-17, 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 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Prešov, 29.10.2019

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K095967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimmermann Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 3/4636, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1967
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/723/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/723/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – Igor Zimmermann, nar.
31.7.1967, Fraňa Kráľa 3, 080 01 Prešov, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 5OdK/723/2019 S911, týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002, variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Igor
Zimmermann.
V Prešove, 29.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K095968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/636/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/636/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Anna Kašová, nar. 11.10.1969, trvale bytom Podskalka 1788/31, 066
01 Humenné týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava v celkovej výške 3.576,09
Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K095969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 134 / 13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/736/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/736/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
email: zoldosova.anna@gmail.com, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie
označenej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosova.anna@gmail.com.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 134 / 13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/736/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/736/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku dlžníka, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 134 / 13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/736/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/736/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščerba Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/759/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/759/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščerba Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/759/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/759/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku dlžníka, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, týmto vo vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščerba Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/759/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/759/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
email: zoldosova.anna@gmail.com, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie
označenej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosova.anna@gmail.com.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K095975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petejovská 982/28, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/589/2018-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Okd/589/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné uverejnenie
Uznesením Okresného súdu v Prešove č. 2Odk/589/2018-16 zo dňa 11.10.2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 19.10.2018 som bol ustanovený do funkcie správcu dlžníka : Anna Siváková,
nar.12.09.1952, Petejovská 982/28, Stropkov.
Správca v súlade s ustanoveniami § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) preskúmal pomery dlžníka, vykonal
šetrenie ohľadom majetku dlžníka, pričom zistil, že dlžník je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnostiam. K týmto si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia podľa §166d ZKR.
V zmysle ust. §167o ods.2 ZKR „Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odčítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca, ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.“
Správca určil odhadom hodnotu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka. S najväčšou
pravdepodobnosťou nebude možné tento speňažiť tak, aby po odčítaní všetkých nákladov a nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia došlo aspoň sčasti k uspokojeniu pohľadávok prihlásených veriteľov.
V zmysle uevdeného správca vyzýva veriteľov, ktorý majú záujem o spenaženie nehnuteľnosti, aby predložili
znalecký posudok a uhradili preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby do 60 dní od
uverejnenia tohoto uznesenia v Obchodnom vestníku. Ďalšie informácie vám budú poskytnuté prostr. e-mailovej
adresy oravec@advokatpo.sk.
V Prešove 29.10.2019
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K095976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavaľa Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ladičkovce 66, 067 11 Vyšné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/596/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/596/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ JUDr. Marek Morochovič, so sídlom Nám. slobody 25, 066 01 Humenné, správca konkurznej
podstaty dlžníka Vincent Gavaľa, nar. 21.01.1966, Vyšné Ladičkovce 66, 067 11 Vyšné Ladičkovce, vyhlasuje v
zmysle § 167p a § 167n ods. 1 ZKR, 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku pod súp.
č. 1 - 127 ako celku (spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach menšej hodnoty), ktorého súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku dňa 11.10.2019:

súp.
číslo

číslo
LV

1

15

2

211

3

217

4

226

5

227

6

227

7

227

8

227

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
súpisová
zložka
druh pozemku
okres
obec
kat. územie
zastavané plochy a
Vyšné
Vyšné
pozemok
nádvoria
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné

par.
číslo
66
137
143
152/1
152/ 2
182/ 2
254
278

podiel
1/72
105/45360
5/2160
2/144
1/27
1/27
1/27
1/27

výmera
m2

- súp.
hodnota
podielu €

121

5,57

1 642

1,03

7 275

4,56

1 582

5,95

2 604

26,12

2 799

28,07

1 996

20,02

2 905

29,14

1/27
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227

pozemok

orná pôda

10

227

pozemok

orná pôda

11

227

pozemok

orná pôda

12

227

pozemok

orná pôda

13

227

pozemok

orná pôda

14

227

pozemok

orná pôda

15

227

pozemok

orná pôda

16

227

pozemok

orná pôda

17

227

pozemok

orná pôda

18

227

pozemok

trvalý trávny porast

19

227

pozemok

trvalý trávny porast

20

227

pozemok

orná pôda

21

227

pozemok

orná pôda

22

227

pozemok

trvalý trávny porast

23

227

pozemok

orná pôda

24

227

pozemok

orná pôda

25

227

pozemok

orná pôda

26

227

pozemok

orná pôda

27

236

pozemok

orná pôda

28

244

pozemok

orná pôda

29

244

pozemok

orná pôda

30

244

pozemok

orná pôda

31

244

pozemok

orná pôda

32

244

pozemok

orná pôda

33

244

pozemok

orná pôda

34

244

pozemok

orná pôda

35

244

pozemok

orná pôda

36

244

pozemok

orná pôda

37

244

pozemok

orná pôda

38

244

pozemok

orná pôda

39

244

pozemok

trvalý trávny porast

40

244

pozemok

orná pôda

41

244

pozemok

trvalý trávny porast

42

244

pozemok

orná pôda

43

244

pozemok

orná pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce

Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce

322
332
399
456
477
516
548
563
602
623
671
690
749
764
816
823
851
908
159
173
226
272
296
404
445
450
522
557
570
607
666
685
712
743
810

Deň vydania: 04.11.2019
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
4/144
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360

2 320

23,27

2 215

22,22

2 258

22,65

2 210

22,17

2 270

22,77

1 430

14,34

2 902

29,11

2 633

26,41

2 746

27,54

1 117

1,44

487

0,63

2 577

25,85

2 581

25,89

1 822

2,35

2 926

29,35

2 341

23,48

2 354

23,61

4 763

47,77

1 930

14,52

4 719

2,96

5 858

3,67

4 725

2,96

2 866

1,80

3 639

2,28

3 964

2,48

3 663

2,30

3 505

2,20

4 747

2,98

3 297

2,07

6 117

3,83

1 393

0,11

3 124

1,96

1 914

0,15

3 795

2,38

3 836

2,40
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249
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249
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249
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249
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57

249

pozemok

58

249
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59

249

pozemok

60

249

pozemok

61

249

pozemok

62

249

pozemok

63

249

pozemok

64

249

pozemok

65

249

pozemok

66

249

pozemok

67

255

pozemok

68

255

pozemok

69

255

pozemok

70

255

pozemok

71

255

pozemok

72

255

pozemok

73

255

pozemok

74

255

pozemok

75

255

pozemok

76

255

pozemok

77

255

pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda

Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné

837
873
182/ 1
253
279
321
331
398
455
478
515
547
562
601
624
672
689
750
763
815
822
852
909
190
227
273
316
336
405
446
451
521
533
591

Deň vydania: 04.11.2019

105/45360
105/45360
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160

4 018

2,52

3 643

2,28

2 494

9,38

1 145

4,31

1 843

6,93

1 664

6,26

1 879

7,07

1 558

5,86

1 860

7,00

1 758

6,61

2 038

7,67

2 284

8,59

2 569

9,66

1 978

7,44

951

0,46

1 012

0,49

1 959

7,37

1 482

5,57

1 303

0,63

1 393

5,24

1 501

5,65

1 912

7,19

3 772

14,19

1 147

0,72

4 509

2,83

4 634

2,90

5 417

3,40

4 425

2,77

3 240

2,03

4 538

2,84

4 866

3,05

4 660

2,92

4 654

2,92

5 079

3,18

5/2160
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256
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256
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256
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103

256
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256
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256
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256

pozemok
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256

pozemok

110

326

pozemok

111

326

pozemok

112

327

pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

orná pôda

Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce

Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce

648
668
692
699
744
766
811
858
875
916
191
242
290
302
342
388
391
444
500
501
553
567
605
608
675
693
728
781
794
857
871
905
925
926/ 3
926/1

Deň vydania: 04.11.2019
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
1/342
1/342
120/41040

4 352

2,73

1 485

0,12

4 746

2,98

1 125

0,09

4 748

2,98

3 761

0,30

4 286

2,69

4 540

2,85

4 677

2,93

19 783

12,40

1 534

11,54

2 988

22,48

2 555

19,22

2 704

20,34

2 041

15,35

2 551

19,19

3 895

29,30

2 356

17,72

1 037

7,80

1 276

9,60

3 136

23,59

2 864

21,54

5 109

38,43

930

0,90

724

0,70

2 071

15,58

2 534

19,06

2 555

2,47

2 452

18,44

2 242

16,86

3 013

22,66

5 180

38,97

12 950

1,32

208

0,02

42 901

4,37
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443
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125

444
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126

450

pozemok

127

450

pozemok

trvalý
porast
trvalý
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie
trávnatý

Vyšné
Humenné Ladičkovce
trávnatý
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce

929
930
931/ 2
932/ 1
940/ 1
933
934
940/ 2
935/2
936/1
940/3
205
208
218
362
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1/342
1/342
1/342
1/342
1/342
60/20520
60/20520
60/20520
120/41040
1/342
1/342
4/144
5.60
105/45360
105/45360

19 661

2,00

2 399

0,24

4 517

0,46

38 945

3,96

1 306

0,13

3 784

0,39

3 675

0,37

74 070

7,54

214 069

21,78

2 269

0,23

610

0,06

396

2,98

633

0,40

803

0,50

2 584

1,62

Predaj vyššie uvedeného celého súboru majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené
návrhy.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu e-mailom na adrese:
morochovic@chello.sk.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Gavaľa - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v
podmienkach ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu v prospech účtu č. účtu: SK41 1100 0000 0026 1184
4367, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Vyhodnotenie predložených ponúk: Otvorenie predložených obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk
správca zrealizuje v lehote 10 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk a rozhodne o víťaznej ponuke.
O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
3. Právo na výkup oprávnenej osoby: Oprávnená osoba má podľa § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Záujem o vykúpenie majetku je oprávnená osoba
predložiť písomne najneskôr do desať dní od skončenia ponukového konania.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží. Úspešný záujemca bude povinný
predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy. Náklady spojené
s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva.
6. Vyhlasovateľ upovedomí neúspešných záujemcov ponukového konania, že ich ponuky sa odmietli a to
výlučne len prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna cena v lehote pätnásť dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

K095977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincent Gall
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.1.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/548/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/548/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Vincent Gall, Ďumbierska 10, Prešov, v zmysle §167u) ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku. Náklady uspokojenia znáša každý veriteľ sám.

K095978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Ľuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1981
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/630/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/630/2018
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

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Ľuba Cinová, nar. 05.03.1981, Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová, konkurzné konanie vedené
na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2OdK/630/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K095979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DAMA-STYL, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 609 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2014-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, správca úpadcu DAMA-STYL, s.r.o. v
konkurze, Levočská 2, 080 01 Prešov, IČO. 46 609 709, týmto v zmysle §96 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii Z. z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate. V súlade s ust. §96 ods. 2 ZKR správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Poučenie podľa ust. § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcej dohode na tel. č. 051/77 16 013 v úradných hodinách v kancelárii správcu.
V Prešove, 29.10.2019
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K095980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Vikartovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesíkom 15, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/629/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/629/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - iná majetková hodnota
popis : stav na účte k 24.8.2019
súpisová hodnota : 14,87 EUR
deň zapísania do súpisu : 29.10.2019
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 2 - hnuteľná vec
popis : mobilný telefón Samsung S9
súpisová hodnota : 500,00 EUR
deň zapísania do súpisu : 29.10.2019
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

K095981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Krakovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca úpadcu
Mária Krakovská, nar.: 14.07.1954, trvale bytom Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že na základe záväzného pokynu príslušného orgánu Okresný súd Prešov sa zo
všeobecnej podstaty vylučujú nehnuteľnosti, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/14 dňa
18.11.2014 pod súpisným číslom 2.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K095982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENVIRON SERVIS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 540/22, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 456 667
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2016 S1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky 74
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu
Súpisová hodnota majetku: 1.659,70 Eur

K095983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská
13/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR zverejňujem doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o tieto súpisové zložky majetku:
Súpisové zložky majetku
Číslo
zložky
445

súpisovej Rok
výroby
neznámy

zápisu Súpisová hodnota /EUR/ Dôvod
zapísania
majetku
rôzny kovový šrot, nedokončená
Jednotková cena 0,03- vlastníctvo Úpadcu
výroba
29.10.2019
Eur/kg
Súpisová zložka - popis

Deň
majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, komplementár

K095984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Októbrová 4730 / 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/646/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/646/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Maroš Šandor, nar. 17.02.1971, trvale bytom
Októbrová 47, 080 01 Prešov (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) z v e r e j ň u j e vyhotovený
súpis majetku konkurznej podstaty

Por. č.
Typ položky
Popis

1.
Pozemok
Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 863 pre k.ú. Vígľaš, obec Vígľaš, okres Detva, vedeného Okresným úradom Detva,
katastrálny odbor, a to stavba sklad chemikálií so súpisným číslom 78 na parcele číslo 1343/1, 1343/9, 1343/10, 1343/11,
1343/12, 1343/13, 1343/14, 1343/15.
Právny vzťah k parcelám na ktorej leží stavba 78 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky
podiel
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

2 000,- Eur
1/1
§167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
28.10.2019

K095985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šokyra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 467 / 57, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/690/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/690/2019

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

282

Obchodný vestník 212/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Ján Šokyra, nar.: 13.04.1956, trvale bytom SNP 467/57, 067 61 Stakčín, sp. zn.:
5OdK/690/2019

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

V Bardejove, dňa 29.10.2019
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K095986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru
Dňa 9. októbra 2019 o 12:30 hod zasadal v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti Allen & Overy Bratislava,
s.r.o. na adrese Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava 811 09 počas dozornej správy veriteľský výbor (ďalej
len Veriteľský výbor) dlžníka Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680,
spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P (ďalej len
Dlžník). Zasadanie Veriteľského výboru zvolala Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky ako predseda
veriteľského výboru v súlade s §128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR) a ustanovení schváleného a príslušným súdom potvrdeného
reštrukturalizačného plánu Dlžníka (ďalej len Reštrukturalizačný plán).
1. Zasadnutia Veriteľského výboru sa zúčastnili nasledovní členovia Veriteľského výboru:
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a. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky (Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky v zastúpení Petr Vosáhlo, Margin Magda, Peter Sobôtka; Tatra banka
a.s. v zastúpení Zuzana Matejková, Iveta Malinovská; OTP Banka Slovensko, a.s. v
zastúpení Jana Bratová, Denisa Hanková, Radoslav Tomečko, Alexander Kmeť);
b. ČSOB Leasing, a.s. (v zastúpení Jarolím Váni, Katarína Macanová);
c. Československá obchodná banka, a.s. (v zastúpení Viera Buštorová, Nikoleta Kundlová);
a
d. DOMO Caproleuna GmbH (v zastúpení Jaroslav Novický).
Zasadnutia Veriteľského výboru sa ďalej zúčastnili:

2.

3.
4.

5.

e. zástupcovia Dlžníka (v zastúpení Jaromír Vrátil – podpredseda predstavenstva, Ján
Kučeravý – člen predstavenstva, Iveta Zgaburová – člen predstavenstva, právny zástupca
Dlžníka Matej Sedláček),
f. zástupcovia spoločnosti CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom Chemlonská 1, Humenné
066 33, IČO 31 695 426 (ďalej len „Chemes“) (v zastúpení František Chvostál podpredseda predstavenstva, Vladimír Skoupil – predseda predstavenstva, právny
zástupca spoločnosti Chemes – AK SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.),
g. zástupca mediátora Dlžníka (Deloitte), pán Radim Baše,
h. zástupca mediátora spoločnosti Chemes (KPMG), pán Stanislav Šumský,
i. zástupca poisťovni Euler Hermes (Martin Bak),
j. pán Molnár, ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k spoločnosti Chemes a
k. ďalšie prizvané osoby.
Zasadnutie Veriteľského výboru je zvolané v súvislosti s informovaním Veriteľského výboru o výsledkoch
rokovaní mediátorov Dlžníka a spoločnosti Chemes. Výsledkom predchádzajúceho zasadnutia
Veriteľského výboru zo dňa 29. apríla 2019 totiž bolo odporúčanie Veriteľského výboru aby ako Dlžník,
tak aj spoločnosť Chemes zapojili do procesu mediátorov za účelom začatia rokovaní s cieľom nájsť
generálne riešenie a vysporiadanie sporných otázok medzi Dlžníkom a Chemesom a za účelom
dosiahnutia stabilizácie situácie Dlžníka. Tomuto odporúčaniu Dlžník a spoločnosť Chemes vyhoveli.
Veriteľský výbor umožnil mediátorom a zástupcom Dlžníka a spoločnosti Chemes predniesť výsledok
rokovaní mediátorov a stanoviská, ktoré sú zhrnuté spolu s priebehom zasadnutia v prílohe tejto zápisnice
z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.
Členovia Veriteľského výboru zároveň navrhujú uložiť kópiu tejto zápisnice vrátane prílohy k nej
u dozorného správcu a požiadať ho o zverejnenie tejto zápisnice bez prílohy v Obchodnom vestníku
a o možnosti veriteľov Dlžníka, ktorých pohľadávky sú zaradené do Reštrukturalizačného plánu
nahliadnuť do tejto zápisnice a jej prílohy.
Zároveň sa členovia Veriteľského výboru dohodli, že kópiu tejto zápisnice vrátane jej prílohy zašlú na
vedomie Dlžníkovi a spoločnosti Chemes.

V Bratislave, dňa 9. októbra 2019

Za Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
ako predsedu Veriteľského výboru

_________________________________
Renátus Kollár
konateľ spoločnosti Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
na základe plnej moci
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K095987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanov Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Gojdiča 2159 / 1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/675/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/675/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka: Peter Štefanov, nar. 28.04.1989, trvale bytom Pavla Gojdiča 1,
083 01 Sabinov 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 pohľadávky veriteľa: Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759: poradové číslo 1
v celkovej sume 60,00 Eur, poradové číslo 2 v celkovej sume 80,00 Eur, poradové číslo 3 v celkovej sume 9,03
Eur, ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K095988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šokyra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 467 / 57, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/690/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/690/2019
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

Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Ján Šokyra, nar. 13.04.1956, trvale bytom SNP 467/57, 067 61
Stakčín, sp. zn.: 5OdK/690/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

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

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

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 30.10.2019

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K095989
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca podstaty JUDr. Jana Koľveková, 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 v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K095990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hanzeľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 7, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/336/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/336/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Hanzeľ, nar. 17. 12. 1982, bytom: Rovná 7,
044 10 Geča, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Hanzeľ - VITAMINLAND, s miestom podnikania: Stará
Vajnorská 6, 832 62 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 40 438 121, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 9.
11. 2017, týmto oznamuje, že dňa 23. 10. 2019 bola do kancelárie správcu, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, s celkovou uplatnenou sumou 2 122,49 EUR. Pohľadávky veriteľa
bola zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K095991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žeco Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenkovce 156, 072 52 Jenkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/169/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/169/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Milan Žeco, nar. 23.03.1960, bytom: Jenkovce 156, 072 52 Jenkovce, zverejnené v
OV č. 114/2019 , zo dňa 14.06.2019 Okresný súd Košice I. vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.
Podľa §167 ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz končí. Pohľadávky proti podstate spolu vo výške 213,67 €, speňaženie majetku úpadcu vo výške 208,91
€, prihlášky veriteľov: jeden veriteľ.
Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámil v OV.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Podľa §167 ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa §167v ods. 1, §167c ods. 2 a 3 §167d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Správca nemá majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K095992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhoroď 10, 072 64 Podhoroď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/448/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/448/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca Dlžníka Martin Kanaloš, narodený: 27.01.1978, bytom: Podhoroď 10, 072
64 Podhoroď 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 sídle správcu.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K095993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomičová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2444/4, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oprava podania zverejného v Obchodnom vestníku č. 189/2019, zo dňa 01.10.2019.
Druh podania: Iné zverejnenie sa nahrádza druhom podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V konkurznej veci dlžníka Terézia Chomičová, nar. 27.10.1962, bytom: Sofijská 1444/14, 040 13 Košice,
zverejnené v OV č. 106/2019 , zo dňa 04.06.2019 Okresný súd Košice I. vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.
Podľa §167 ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz končí. Pohľadávky proti podstate spolu vo výške 247,31 €, speňaženie majetku úpadcu vo výške 219,89
€, prihlášky veriteľov neboli podané žiadne.
Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámil v OV.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Podľa §167 ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa §167v ods. 1, §167c ods. 2 a 3 §167d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Správca nemá majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K095994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhoroď 10, 072 64 Podhoroď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1978
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/448/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/448/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Ľubica Gregušková, správca Dlžníka Martin Kanaloš, narodený: 27.01.1978, bytom: Podhoroď 10, 072 64
Podhoroď, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 32OdK/448/2019 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: obchodný podiel Dlžníka v obchodnej spoločnosti M. K. Trade s.r.o., so sídlom: 072 64 Podhoroď 10,
IČO 47 625 350, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vo vložke č. 35012/V, o
veľkosti 100 % základného imania, súpisová hodnota 5.000,00 EUR.
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 SK2683300000002901296688, VS 448/2019.
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 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.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K095995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhoroď 10, 072 64 Podhoroď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/448/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/448/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
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Mgr. Ľubica Gregušková, správca Dlžníka Martin Kanaloš, narodený: 27.01.1978, bytom: Podhoroď 10, 072 64
Podhoroď, konkurzné konanie vedené OS Košice I pod sp. zn. 32OdK/448/2019 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: Nákladné vozidlo, zn. CHRYSLER GRAND VOYAGER, SO722BA, VIN 1C8GYN4713Y554759,
používané, dátum prvej evidencie : 2003, súpisová hodnota 700 €.

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 SK2683300000002901296688, VS 448/2019.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese lubica.greguskova@gmail.com. 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.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K095996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Žiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 467/34, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/449/2019 S 859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/449/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/449/2019 zo dňa 9. septembra 2019 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Arpád Žiga, nar. 9. novembra 1968, bytom Hviezdoslavova 467/34, 052 01 Spišská
Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Arpád Žiga, s miestom podnikania: Hviezdoslavova 467/34, 052
01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 246 958 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 7. júla 20016 (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke OV č. 177/2019 dňa 13.
septembra 2019.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa končí
konkurz.

JUDr. Milan Okajček, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K095997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Fehérová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov nad Turňou 299, 049 43 Jablonov nad Turňou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/364/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/364/2019
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
Ing. Milan Polončák, PhD., Vojenská 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Erika Fehérová, narodená: 23.09.1966,
bytom Jablonov nad Turňou, 049 43 Jablonov nad Turňou, (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 do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 2 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.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K095998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Grondžák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1315/32, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/336/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Okd/336/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Pihorňa., správca úpadcu: Norbert Grondžák, nar.: 06.06.1973, bytom Hemerkova 1315/32, 04023
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Norbert Grondžák, s miestom podnikania Hemerkova 1315/32, 040
23 Košice – Sídlisko KVP v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31Odk/336/2019 v zmysle
§ 167p a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov ponúka v II. kole verejného ponukového konania nasledovný súbor majetku

Položka č. 1
Druh súpisnej zložky: motorové vozidlo Ford Focus,
Rok výroby: 2002
Stav motorového vozidla: motorové vozidlo je v nepojazdnom stave, v značne poškodenom stave zasiahnuté
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

291

Obchodný vestník 212/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 04.11.2019

koróziou.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu. Bližšie informácie týkajúce sa
ponukového majetku si záujemca môže vyžiadať emailom office@akpihorna.sk

Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku na súbor majetku v
lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený
v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.

Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu;
2. označenie predmetu kúpy
3. návrh kúpnej ceny;
4. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
5. doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu;
6. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný v zmysle §167p uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z
ponúkanej ceny na účet IBAN: SK63 0900 0000 0051 2493 5863 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. variabilný
symbol 9482018. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk.

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 31Odk/336/2019/ PK/II. - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
V Košiciach, dňa 29.10.2019
Mgr. Peter Pihorňa – správca

K095999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tutko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Mladosť 989/3, 044 23 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/249/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
30Odk/249/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Pihorňa., správca úpadcu: Martin Tutko, nar.: 22.01.1976, bytom Sídlisko Mladosť 989/3, 044 25
Medzev, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30Odk/249/2019 v zmysle § 167p a v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
ponúka v III. kole verejného ponukového konania nasledovný súbor majetku

Položka č. 1
Druh súpisnej zložky: Hnuteľný majetok – Škoda Felícia combi
Rok výroby: 1996
Stav motorového vozidla: korózia, interiér zodpovedajúci veku vozidla, motorové vozidlo v značne poškodenom
stave.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu. Bližšie informácie týkajúce sa
ponukového majetku si záujemca môže vyžiadať emailom office@akpihorna.sk

Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku na súbor majetku v
lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený
v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.

Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu;
2. označenie predmetu kúpy
3. návrh kúpnej ceny;
4. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
5. doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu;
6. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný v zmysle §167p uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z
ponúkanej ceny na účet IBAN: SK63 0900 0000 0051 2493 5863 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. variabilný
symbol 9482018. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 30Odk/249/2019 PK/III. - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
V Košiciach, dňa 29.10.2019
Mgr. Peter Pihorňa - správca

K096000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/437/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/437/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/437/2019 zo dňa 2. septembra 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar. 05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bartko – LB ELEKTRO, miestom podnikania Stražanská 9127/12, 053
31 Spišská Nová Ves, IČO: 43 510 728, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 13.04.2010, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle 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“), vyhlasujem III. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Iná majetková hodnota
Číslo
Hodnota
súpisovej
Popis
súpisovej
zložky
zložky
obchodný podiel o veľkosti 5000/5000 na základnom imaní (100%) v obchodnej spoločnosti LB
3
ELEKTRO, s.r.o., sídlom Hnilecká cesta 9301/14, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 44 864 426, 5000,00 €
zapísanej v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 24058/V

Podstata

všeobecná

Lehota a predkladanie ponúk:10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Košiciach, dňa 30. októbra 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K096001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/437/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/437/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/437/2019 zo dňa 2. septembra 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar. 05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bartko – LB ELEKTRO, miestom podnikania Stražanská 9127/12, 053
31 Spišská Nová Ves, IČO: 43 510 728, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 13.04.2010, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle 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“), vyhlasujem III. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Iná majetková hodnota
Číslo
Hodnota
súpisovej
Popis
súpisovej
zložky
zložky
obchodný podiel o veľkosti 5000/5000 na základnom imaní (100%) v obchodnej spoločnosti
2
DALUS ELEKTRO, s.r.o., sídlom J. Matušku 2303/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 342 5000,00 €
510, zapísanej v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 33513/V

Podstata

všeobecná

Lehota a predkladanie ponúk:10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
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V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Košiciach, dňa 30. októbra 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K096002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Titková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec nad Ondavou 372, 072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/324/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/324/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej veci týmto s poukazom na ustanovenie § 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“) v spojení s ustanovením § 167n ZKR vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmetom speňaženia je: Súpisová zložka č. 2
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „E“ KN
Druh: Orná pôda
Výmera: 142 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Nižný Hrušov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Nižný Hrušov
Číslo LV: 2469
Parcelné číslo: 1158/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/10
Súpisová hodnota: 5,68 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
· Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v obchodnom
vestníku; · Ponúknutú kúpnu cenu je potrebné zložiť v rozsahu 100% na bankový účet správcu IBAN: SK33 0900
0000 0051 5858 6673;
· Podpísaná písomná ponuka záujemcu s výškou ponúkanej sumy musí byť doručená do sídla kancelárie správcu
(Kupeckého 4, 040 01 Košice) v lehote podľa tohto oznámenia. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby;
· Záujemcovia o ohliadku sú povinní vopred kontaktovať správcu e-mailom;
· Správca poučuje prípadných záujemcov na ustanovenie § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o tento majetok prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Všetky náklady spojené so
speňažením uhrádza kupujúci (najmä správne poplatky, notárske poplatky pre overenie podpisu predávajúceho
ako aj pre overenie prípadných uznesení súdu a pod.). Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K096003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv.J.Nepomuckého 178 / 119, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/227/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/227/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Dobrovolská dlžníka: Ľubomír KOKY, narod. 23.5.1974, bytom
Sv.J.Nepomuckého 178/119, 053 21 Markušovce, v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod spis. Zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/227/2019, v zmysle ust. § 167 l ods.3 ZKR o z n a m u j e , že do kancelárie správcu so sídlom
J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa
29.10.2019 doručená súhrnná prihláška pohľadávky pod por.č. 21 nezabezpečeného veriteľa :
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice, IČO 44 483 767:
·

v sume 244,81 eur z dôvodu, že dlžník neuhradil faktúru č. 7200182541.

Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie: Podľa § 367 l ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bovan Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 368 / 12, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/348/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/348/2019
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 Ing. Jaroslav Bovan, narodený 01.10.1966, bytom Čsl. Armády 12, 071 01 Michalovce,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/348/2019, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOMIREX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
email: zoldosova.anna@gmail.com, oznamuje oprávneným osobám, že do správcovského spisu vo vyššie
označenej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosova.anna@gmail.com.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K096006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 208, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/254/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/254/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Dobrovolská dlžníka: Maroš Horváth, narod. 2.7.1978, Žbince
č.208, 072 16 Žbince, v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod spis. Zn. 30OdK/254/2019, v zmysle
ust. § 167 l ods.3 ZKR o z n a m u j e , že do kancelárie správcu so sídlom J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 10.10.2019 doručená :
·

prihláška pohľadávky pod por.č.131,2 nezabezpečeného veriteľa : BNP PARIBAS FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO 47 258 713, zastúpená JUDr. Helena
Strachotová, usadená euroadvokátka so sídlom P.V.Rovnianka 5194/1, 036 01 Martin,

- v sume 2689,80 eur z dôvodu, že dlžník neuhradil veriteľovi dlžnú sumu určenú rozsudkom Okresného súdu
Michalovce č.k. 18Cb/26/2006 z.d. 24.11.2006, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 18.1.2007 vrátane
príslušenstva a nákladov z uplatnenia.
– v sume 38,17 eur z dôvodu ako je uvedené vyššie avšak za náklady z uplatnenia za právne zastúpenie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods.1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

Poučenie: Podľa § 367 l ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matiščáková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 188, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/519/2018 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/519/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, 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“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K096008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špavelko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 32, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1961
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/308/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/308/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Miroslav Špavelko, nar. 28.03.1961, trvale
bytom Hemerkova 32, 040 23 Košice; podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Špavelko - MISPA, s
miestom podnikania Hemerkova 32, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 32 485 158 (ďalej len „Dlžník“), týmto v
zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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:
1. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
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Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/40
Výmera v m2: 112
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,01 €
2. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/56
Výmera v m2: 374
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 3,37 €
3. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
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Parcelné číslo: 1861/73
Výmera v m2: 119
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,07 €
4. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/81
Výmera v m2: 187
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,68 €
5. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/93
Výmera v m2: 415
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
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Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 3,74 €
6. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/110
Výmera v m2: 189
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,70 €
7. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/116
Výmera v m2: 661
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
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Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 5,95 €
8. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/145
Výmera v m2: 245
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 2,21 €
9. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: GEČA
Katastrálne územie: Geča
Číslo LV: 1201
Parcelné číslo: 631/176
Výmera v m2: 274
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 2,47 €
10. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
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Obec: GEČA
Katastrálne územie: Geča
Číslo LV: 1201
Parcelné číslo: 631/177
Výmera v m2: 2042
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 18,40 €
11. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: GEČA
Katastrálne územie: Geča
Číslo LV: 1201
Parcelné číslo: 631/178
Výmera v m2: 1534
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 13,82 €
12. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 749/2
Výmera v m2: 174
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Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,57 €
13. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 749/34
Výmera v m2: 68
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 0,61 €
14. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 751/2
Výmera v m2: 488
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
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Súpisová hodnota majetku: 4,40 €
15. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 751/95
Výmera v m2: 116
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,05 €
16. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 751/107
Výmera v m2: 162
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,46 €.
III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

nehnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
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oznámenie o konaní ponukového konania 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 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, pričom 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.

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.
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 32OdK/308/2019 – neotvárať.“ Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 29.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K096009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liga František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furčianska 1117 / 77, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/235/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/235/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Ing. František Liga, narodený: 12.09.1945, bytom:
Furčianska 1117/77, 040 14 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. František Liga - LIGA, s miestom
podnikania: Krosnianska 23, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 14 394 707, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.04.2010, týmto v zmysle ustanovenia § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“), zverejňujem rozvrh výťažku.
I. Všeobecná časť
Uznesením zo dňa 21.5.2019, vedeným pod spisovou značkou 32OdK/235/2019, Okresný súd Košice I
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, zbavil ho dlhov a ustanovil ma za správcu v konaní o oddlžení. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku z 27.5.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do kancelárie správcu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s., zo dňa 7.6.2019, prihlásená a zistená suma 8.410,99 EUR.
Do súpisu všeobecnej podstaty bol zaradený nasledovný majetok: súbor č. 1 - nehnuteľnosti vedené pre
okres Košice IV, obec Košice – Vyšné Opátske, katastrálne územie Nižná Úvrať:
1. na liste vlastníctva č. 12269 ako parcela registra „C“ parc. č. 1498/47, s výmerou 323 m2, druh pozemku
záhrada, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu dlžníka 1/2,
2. na liste vlastníctva č. 12321 ako:
a. parcela registra „C“ parc. č. 1498/1, s výmerou 5.683 m2, druh pozemku záhrada,
b. parcela registra „C“ parc. č. 1498/52, s výmerou 993 m2, druh pozemku záhrada,
c. parcela registra „C“ par č. 1498/53, s výmerou 980 m2, druh pozemku záhrada,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu dlžníka 1/94,
v súpisovej hodnote 2.484,21 EUR, určenej podľa znaleckého posudku č. 38/2019 zo 6.6.2019 znalca Ing. Ervin
Halász, Komenského 27, 040 01 Košice. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku z
30.7.2019.
Manželka dlžníka, so súhlasom dlžníka, využila právo vykúpiť vyššie označený majetok z konkurznej podstaty za
cenu 2.484,21 EUR, určenú znaleckým posudkom, za podmienok stanovených v § 167r ZKR. Vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností bol povolený rozhodnutím zo dňa 16.10.2019.
Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh bolo zverejnené v Obchodnom vestníku z 25.10.2019
II. Rozvrhová časť
Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku zaradenej do všeobecnej podstaty predstavuje sumu
2.484,21 EUR.
Náklady konkurzu sú tvorené nasledovnými položkami:
- paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie, podľa § 24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za obdobie
od 7/2019 do 10/2019 spolu vo výške 144,- EUR (36,- EUR x 4 mesiace),
- nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu (notársky poplatok za osvedčenie 5,26 EUR),
- odmena správcu zo speňaženia v sume 417,35 EUR,
- súdny poplatok za konkurzné konanie, podľa položky 5 písm. b) sadzobníka Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 0,2 % zo základu 2.484,21 EUR, čo predstavuje po
zaokrúhlení 5,- EUR.
Odmena správcu zo speňaženia bola vypočítaná, podľa § 20 ods. 1 písm. c) a § 13 ods. 2 Vyhlášky 665/2005 Z.
z., ako 14 % zo sumy 2.484,21 EUR (čo predstavuje 347,79 EUR), zvýšená podľa § 10 o 20 % DPH.
Vychádzajúc z uvedeného, zostatok po odpočítaní nákladov konkurzu predstavuje 1.912,60 EUR (2.484,21
EUR – 144,- EUR – 5,26 EUR - 417,35 EUR – 5,- EUR).
Podľa ustanovenia § 167 u ods. 2 prvá veta ZKR sa zostatok pomerne rozdelí medzi prihlásených veriteľov podľa
výšky ich zistených pohľadávok, nasledovne:
veriteľ

zistená suma

Slovenská konsolidačná, a. s.

8.410,99 EUR

na rozdelenie
1.912,60 EUR

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 167u ods. 2 druhá veta ZKR, náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám,
od sumy určenej na uspokojenie veriteľa bude odpočítaná suma ako poplatok za platobný príkaz podľa cenníka
banky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 vyzývam veriteľa, aby správcovi oznámil číslo bankového účtu v tvare IBAN (prípadne aj variabilný
symbol), na ktorý majú byť poukázané peňažné prostriedky z výťažku písomne na adresu kancelárie správcu
Timonova 13, 040 01 Košice, e-mailom na office@advokatkocka.sk, alebo do elektronickej schránky správcu do 7
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. František Kočka, správca

K096010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urrová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/397/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/397/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Monika Urrová, narodená: 06.06.1965, bytom:
Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice, vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, podľa ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Monika Urrová, narodená: 06.06.1965,
bytom: Klimkovičova 1240/22, 040 23 Košice, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Monika Urrová, narodená: 06.06.1965, bytom: Klimkovičova 1240/22, 040
23 Košice, zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K096011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trnková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zupkova 711/31 711/31, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/329/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/329/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

: Súpis majetku konkurznej podstaty. Všeobecná podstata.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca dlžníka: Katarína Trnková, narod. 26.8.1960, Bašťovanskeho 10,
Košice – Dargovských hrdinov, týmto v zmysle ustanovenia § 167 j ods.1 ZKR v spojení s ustanov.
§ 76
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov / ďalej ZKR / zverejňuje súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty nasledovne:
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súpisová zložka majetku č. 01:

Parcela registra „E“ , parcelné číslo 11752, druh pozemku – orná pôda, výmera: 5255 m2, v kat. území
Kavečany. , zapísaný na liste vlastníctva č. 1115 Okresného úradu Košice I, obec Košice-Kavečany,
v podiele 1/42.
Deň zapísania: 19.10.2019
Súpisová hodnota: 1204,90 eur.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčo Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1377 / 36, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/64/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/64/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Štefan Ďurčo, nar.: 30.07.1960, bytom: Nová 36, 045 01 Moldava nad
Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Ďurčo, s miestom podnikania: Veľká Ida 564, 044 55 Veľká
Ida, IČO: 37261789 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice
I pod sp. zn. 30OdK/64/2019 týmto oznamuje, že nasledovný majetok dlžníka sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní:
Por. Celková
č.
suma

Mena Právny dôvod vzniku

1

17 330,92

EUR

2

6 900,00

Dlžník

rozsudok Okresného súdu Košice II zo dňa 6.10.2005, sp. zn. 35Cb/182/2004 Ondrejčo Milan, Mládežnícka 1,
(JUDr. Stacho Chladný, EX 21560/05)
04015 Košice - Šaca
notárska zápisnica Mgr. Martiny Sobinkovičovej č. N 171/2014, Nz 5112/2014, Ing. Imrich Renčík, Veľká Ida
EUR
NCRIs 5187/2014 zo dńa 11.02.2014 (JUDr. Stacho Chladný, EX 22664/14)
489, 044 55 Veľká Ida

Podľa § 127p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Tretie ponukové konanie skončilo dňa 29.10.2019.
JUDr. Ján Bodnár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščerbák Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 627 / 31, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/470/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/470/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Imrich Ščerbák, narodený: 22.08.1964, bytom: Hlinkova 627/31, 040
01 Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/470/2019 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.
Kolo: Tretie
Predmet: Iná majetková hodnota
Popis

Register

Súpisová
hodnota

Obchodný podiel vo výške 200 000 Sk predstavujúci 100% podiel na základnom Obchodný register Okresného súdu
6 638,78 EUR
imaní spoločnosti UNIRON s.r.o., sídlo: Hlinkova 31, Košice 040 01, IČO: 36 191 884 Košice I, odd. Sro, vložka č. 11035/V

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 za majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca –
fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnická
osoba je povinný 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) záujemcu - právnickej osoby a variabilný symbol 4702019.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK84 8120 0000 0000 2783 6924
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa 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.
JUDr. Ján Bodnár, správca
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K096014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harničár Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hornádom 881 / 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/472/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/472/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Andrej Harničár, narodený 07.06.1986, bytom : Za Hornádom 881/10, 052
01 Spišská Nová Ves, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie inej majetkovej hodnoty,
ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1. zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 193/2019 dňa 07.10.2019, a to:
č.
Popis
Súpisová
Deň
zapísania Dôvod zapísania majetku Podiel
súpis.
Register
hodnota v EUR majetku do podstaty do súpisu
úpadcu
zložky
Obchodný
podiel
OR OSKE 1, oddiel: Sro,
Majetok patriaci dlžníkovi ku
1.
v TINUX s.r.o. ,
500,02.10.2019
1/1
vložka číslo: 40863/V
dňu vyhlásenia konkurzu
IČO:50180207

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Harničár – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je určených 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK97 8360 5207 0042 0657 5406, ktorý je vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K096015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 430
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca majetku úpadcu EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 32K/13/2019, týmto v súlade s ustanovením § 34 odsek 1 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
zvoláva prvú schôdzu veriteľov.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 12:00 hod. na adrese Floriánska 19, 040 01 Košice
(budova EURODOM, 3. poschodie, zasadacia miestnosť), pričom predmetom rokovania prvej schôdze veriteľov
bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa prítomní veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného
registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Košiciach dňa 29.10.2019
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K096016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šterbák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bangortu 294 / 7, 044 21 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/346/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po základnej prihlasovacej lehote
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v
konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp.zn. 26OdK/346/2019 zo dňa 11.07.2019, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17.07.2019, na majetok dlžníka: Ľubomír Šterbák,
narodený: 11.03.1965, bytom: Ku Bangortu 294/7, 044 21 Myslava prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej
lehote veriteľ: AXA životní pojišťovňa a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha, Česká republika, IČO:
61859524, dňa 26.09.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume 338,43 €. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 26.09.2019.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čikoš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmická 141/17, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/421/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/421/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Miroslav Čikoš, narodený: 01.05.1975, bytom: Kuzmická 141/17, 076
17 Čeľovce, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Čikoš, s miestom podnikania: Kuzmická
141/17, 076 17 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Ľuboš Kopčík, nar. 12.12.1971, bytom
Krosnianska 787/61, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ľuboš Kopčík, s miestom
podnikania: Krosnianska 787/61, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 48 151 238, sp. zn.
26OdK/421/2019, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K096018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Šamudovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 418, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH KONEČNÉHO VÝŤAŽKU Z VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Všeobecná časť :

Uznesením Okresného súdu Košice I. sp. zn.: 30OdK/88/2019 zo dňa 09.04.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Zlatica
Šamudovská, narodená: 13.10.1982, bytom: Vinné 418, 072 31 Vinné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
Okresný súd Košice I. dňom 17.04.2019 ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Vladimíra Kotusa, so
sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie

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

V základnej prihlasovacej lehote správcovi doručilo svoje prihlášky 3 veriteľov. Po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty nebola správcovi doručená žiadna prihláška. Všetky doručené prihlášky spĺňali základné
náležitosti a preto ich správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok.

Pohľadávky prihlásené celkom :

276.489,45Eur

z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

276.489,45Eur

- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) :

0 Eur

Pohľadávky uznané celkom :

276.489,45 Eur

a to v členení :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

276.489,45 Eur

- podriadené pohľadávky (§ 95 ods.3 ZKR) :

0 Eur

- popreté pohľadávky:

0 Eur

- zabezpečené pohľadávky ( § 28 ods. 4 ZKR ) :

0 Eur

pričom ku dňu spracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku je stav pohľadávok konkurzných veriteľov
nasledovný:

Prihlásená
Zoznam veriteľov
pohľadávky
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,
Bratislava, IČO: 00 215 759
1996,- €
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava,
IČO: 682420
70258,30 €
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratiuslava, IČO: 35704713 42026,63 €
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 156597,88 €
Praha IČO: 64948242
Slovenská konsolidačná, a.s., cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 293,83 €
005
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 5316,81 €
35942436
pohľadávky spolu

·

276.489,45 €

výška Uznaná
výška
pohľadávky

nezabezpečenej

1996,- €
70258,30 €
42026,63 €
156597,88 €
293,83 €
5316,81 €

276.489,45€

Súpis majetku všeobecnej podstaty a jeho speňaženie
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Správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého dlžníkom
a poskytnutej súčinnosti tretích osôb zistil, že

Súpis majetku tvorili nasledovné veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku všeobecnej nasledovný

Všeobecná podstata :
Súpisová
hodnota

Nehnuteľnosť – stavba – rodinný dom

Popis stavby: spoluvlastnícky podiel 1/48 rodinný dom, LV č. 1304, okres Michalovce, obec
1. Zemplínska Široká, k. ú. Zemplínska Široká, parcelné číslo 389, súpisné číslo 64, , stavba 2.000 EUR
postavená na pozemku LV č. 497.
Hnuteľné veci
2.

malokalibrovka samonabíjacia/ typ TOZ TULA 99, kaliber 22, nadobudnutá 2004, bežne
100 eur
opotrebovaná, výr. Číslo 0402431

3. Brokovnica samonabíjacia, BAJKAL/ typ IZ MP 153, kaliber 12/76, nadobudnutá 2003, bežne 150 eur
opotrebovaná, výr.č. 0715350442
4. Guľovnica samonabíjacia Benelli/ typ ARGO, kaliber 30-06, nadobudnutá 2005, bežne 300 eur
opotrebovaná, výr.č. BB057254
5. broková kozlica BAJKAL / typ IZ-27-EM-1C, nadobudnutá 2004, bežne opotrebovaná, kal 12- 150 eur
12, výr.č. 062785437
Iné majetkové hodnoty
6. Obchodný podiel vo výške 100% v obchodnej spoločnosti AGRO- SILA s.r.o. , IČO: 6
35 881 917, so sídlom Staničná 207, Dvorianky 076 62, zapísaná v obchodnom registri OS EUR
KE I odd.: sro, vl.č.: 17444/V

Majetok spolu :

Speňažená hodnota

52,01 eur

126 eur
162 eur

349 eur
163 eur

638,78 v súlade s § 167p ods. 2 ZKR
prestáva podliehať konkurzu.

9338,78 € súpisová hodnota

852,01 € speňažená hodnota

·

Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 17.04.2019 do 30.09.2019

V predmetnom konkurze je stav pohľadávok proti všeobecnej podstate za obdobie 17.04.2019 do 30.09.2019
nasledovný:

a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripadajúce na všeobecnú podstatu § 87 ods. 1 ZKR so zarátaním
predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1) 507,68 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty (príloha č. 3)

1,70 Eur

Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

·

509,38 Eur

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom – všeobecná podstata

V súčasnosti neprebiehajú žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.

Rozvrhová časť :

·

1/ Príjmy všeobecnej podstaty za obdobie od 17.04.2019 do 30.09.2019

Súpisová
hodnota

Nehnuteľnosť – stavba – rodinný dom

Popis stavby: spoluvlastnícky podiel 1/48 rodinný dom, LV č. 1304, okres Michalovce, obec
1. Zemplínska Široká, k. ú. Zemplínska Široká, parcelné číslo 389, súpisné číslo 64, , stavba 2.000 EUR
postavená na pozemku LV č. 497.
Hnuteľné veci
2.

malokalibrovka samonabíjacia/ typ TOZ TULA 99, kaliber 22, nadobudnutá 2004, bežne
100 eur
opotrebovaná, výr. Číslo 0402431

3. Brokovnica samonabíjacia, BAJKAL/ typ IZ MP 153, kaliber 12/76, nadobudnutá 2003, bežne 150 eur
opotrebovaná, výr.č. 0715350442
4. Guľovnica samonabíjacia Benelli/ typ ARGO, kaliber 30-06, nadobudnutá 2005, bežne 300 eur
opotrebovaná, výr.č. BB057254
5. broková kozlica BAJKAL / typ IZ-27-EM-1C, nadobudnutá 2004, bežne opotrebovaná, kal 12- 150 eur
12, výr.č. 062785437
Iné majetkové hodnoty
6. Obchodný podiel vo výške 100% v obchodnej spoločnosti AGRO- SILA s.r.o. , IČO: 6

Speňažená hodnota

52,01 eur

126 eur
162 eur

349 eur
163 eur

638,78 v súlade s § 167p ods. 2 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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35 881 917, so sídlom Staničná 207, Dvorianky 076 62, zapísaná v obchodnom registri OS EUR
KE I odd.: sro, vl.č.: 17444/V

Majetok spolu :

prestáva podliehať konkurzu.

9338,78 € súpisová hodnota

852,01 € speňažená hodnota

·

2/ Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 17.04.2019 do 30.09.2019

a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
pripadajúce na všeobecnú podstatu so zarátaním
predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1)

507,68 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu z všeobecnej podstaty (príloha č. 3)

1,70 Eur

Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

3/
Návrh
podstaty

konečného

rozvrhu

výťažku

509,38 Eur

pre

nezabezpečených

Príjmy všeobecnej podstaty od 17.04.2019 do 30.09.2019
Výdavky všeobecnej podstaty od 17.04.2019 do 30.09.2019
Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva

veriteľov

z všeobecnej

852,01 Eur
509,38 Eur
342,63 Eur
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Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 342,63 Eur určená pre konečný
rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to :

suma čistého výťažku

342,63

---------------------------------- = ---------------- = 0,001239 x zistená suma
pohľadávky zistené celkom

276.489,45

Prihlásená
Rozvrhová tabuľka
pohľadávky
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215
759
1996,- €
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 682420
70258,30 €
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, Bratiuslava, IČO: 35704713
42026,63 €
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha IČO: 156597,88 €
64948242
Slovenská konsolidačná, a.s., cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
293,83 €
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35942436
5316,81 €
pohľadávky spolu

276.489,45 €

výška
Suma výťažku
2,48 €
87,06 €
52,08 €
194,04 €
0,38 €
6,59 €
342,63 €

Žiadame konkurzných veriteľov, aby uviedli čísla bankových účtov a prípadné ďalšie údaje ako VS, ŠS
a pod., na ktoré im bude poukázaný výťažok v zmysle schváleného rozvrhu
V Košiciach dňa 29.10.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K096019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilagyi Cyril
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 252 / 21, 044 11 Trstené pri Hornáde
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/445/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/445/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Cyril Szilagyi, narodený: 10.06.1975, bytom: Tichá 252/21,
044 11 Trstené pri Hornáde, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K096020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Suško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 70, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/369/2019, S 1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Litvák ,CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 T r e b i š o v , správca úpadcu: Ing. Ivan Suško,
narodený:15.11.1957, bytom: Šamudovce 70, 072 01 Šamudovce, podnikajúci pod obchodným menom: Ing.
Ivan Suško, s miestom podnikania: Dobšinského 1, 949 01 Nitra , IČO: 35 005 882, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu : 02.11.2004, zastúpený : Centrum právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1
,066 01 Humenné. , 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
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e .
V Trebišove ,29.10.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K096021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 517 / 85, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/453/2019 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/453/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – ŠKODA OCTAVIA, EČV: KS479DY
Približný rok výroby: Stav opotrebovanosti: poškodené
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 500 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
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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Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR v spojení s ustanovením § 167i odsek 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ing. Ján Simko, správca

K096022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žecová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/149/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/149/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.

Odôvodnenie:

Konkurz na majetok vyššie uvedeného úpadcu bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 83/2018, dňa
30.04.2018.
Zoznam pohľadávok
V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok neprihlásil pohľadávku do konkurzu žiadny veriteľ.
V dodatočnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásil do konkurzu pohľadávku veriteľ Garpis Trading Limited
v celkovej výške 13.877,60 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu. Incidenčné spory neboli. Pohľadávka
bola zistená.
Súpis majetku
Vyhotovil som nižšie uvedený súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol speňažovaný v ponukovom konaní
ako súbory majetku, ale aj samostatne. Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 72/2019 dňa 11.04.2019 a doplnený
v OV č. 122/2019, dňa 26.6.2019, v OV č. 179/2019, dňa 17.09.2019. Súpis majetku všeobecnej podstaty
bol tvorený nasledovnými súpisovými zložkami, ktoré boli speňažené nasledovne:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania 08.05.2018
Speňažená dňa 05.6.2018, spôsob speňaženia: Výzva na úhradu
Výťažok zo speňaženia 500,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Peňažná hotovosť úpadcu 185,- Eur, rozdiel medzi sumou na bankovom účte úpadcu vo FIO BANKA vo výške
350,- Eur a sumou nepodliehajúcou exekúcii 165,- Eur
Súpisová hodnota 185,- Eur
Zapísané do súpisu 08.05.2018
Dôvod zapísania: Majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 08.05.2018, spôsob speňaženia: Výzva na úhradu
Výťažok zo speňaženia: 185,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
Pozemok parcelného čísla 2351 o výmere 3859m2, druh: Trvalý trávny porast, vedený na LV č. 3832, v k.ú.
Bežovce, obec Bežovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/6, ohodnotený znaleckým posudkom
č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 57,99 Eur
Súpisová hodnota 57,99 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 60,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 4
Pozemok parcelného čísla 340/1 o výmere 37401 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 191, v k.ú. Jenkovce,
obec Jenkovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2240/110880, ohodnotený znaleckým posudkom
č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 1.052,58 Eur
Súpisová hodnota 1.052,58 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia: 300,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 5
Pozemok parcelného čísla 339/2 o výmere 95640 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č.756, v k.ú.
Jenkovce, obec Jenkovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2240/110880, ohodnotený znaleckým
posudkom č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 403,02 Eur
Súpisová hodnota 403,02 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 406,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 6
Pozemok parcelného čísla 339/3 o výmere 545 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č.756, v k.ú.
Jenkovce, obec Jenkovce, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 2240/110880, ohodnotený znaleckým
posudkom č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 2,30 Eur
Súpisová hodnota 2,30 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 3,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 7
Pozemok parcelného čísla 2189 o výmere 65720 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č.483, v k.ú.
Koňuš, obec: Koňuš, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 19437/5364000, ohodnotený znaleckým
posudkom č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 14,24 Eur
Súpisová hodnota 14,24 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 31.07.2019
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
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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Výťažok zo speňaženia: 3,42 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 8
Pozemok parcelného čísla 63 o výmere 4013 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 325,16 Eur
Súpisová hodnota 325,16 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 160,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 9
Pozemok parcelného čísla 114/1 o výmere 2018 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 163,51 Eur
Súpisová hodnota 163,51 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 80,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 10
Pozemok parcelného čísla 172 o výmere 4163 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 337,31 Eur
Súpisová hodnota 337,31 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

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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Výťažok zo speňaženia: 140,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 11
Pozemok parcelného čísla 254 o výmere 5616 m2, druh: ostatná plocha, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 81,27 Eur
Súpisová hodnota 81,27 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 90,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 12
Pozemok parcelného čísla 271 o výmere 5190 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 420,52 Eur
Súpisová hodnota 420,52 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 210,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 13
Pozemok parcelného čísla 342 o výmere 5214 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 422,47 Eur
Súpisová hodnota 422,47 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

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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Výťažok zo speňaženia: 220,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 14
Pozemok parcelného čísla 401 o výmere 5208 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 421,98 Eur
Súpisová hodnota 421,98 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 200,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 15
Pozemok parcelného čísla 450 o výmere 5296 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 429,11 Eur
Súpisová hodnota 429,11 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 210,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 16
Pozemok parcelného čísla 503 o výmere 4131 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 59,78 Eur
Súpisová hodnota 59,78 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia: 61,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 17
Pozemok parcelného čísla 553 o výmere 3699 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 53,53 Eur
Súpisová hodnota 53,53 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 60,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 18
Pozemok parcelného čísla 592/1 o výmere 4801 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 389,- Eur
Súpisová hodnota 389,- Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 101,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 19
Pozemok parcelného čísla 636 o výmere 10627 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 343, v k.ú. Kristy,
obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 10/120, ohodnotený znaleckým posudkom č.
5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 153,78 Eur
Súpisová hodnota 153,78 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia: 170,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 20
Pozemok parcelného čísla 213/1 o výmere 555603 m2, druh: trvalý trávny porast, vedený na LV č. 475, v k.ú.
Kristy, obec: Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 42/8480, ohodnotený znaleckým posudkom
č. 5/2019, Ing. Anton Durkáč, na sumu 477,85 Eur
Súpisová hodnota 477,85 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 490,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 21
Pozemok parcelného čísla 459/301 o výmere 1041 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 12,19 Eur
Súpisová hodnota 12,19 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 13,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 22
Pozemok parcelného čísla 459/302 o výmere 2856 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 33,46 Eur
Súpisová hodnota 33,46 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 23
Pozemok parcelného čísla 459/303 o výmere 2710 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 31,75 Eur
Súpisová hodnota 31,75 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 32,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 24
Pozemok parcelného čísla 459/304 o výmere 1148 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 618, v k.ú. Kristy, obec:
Kristy, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/83, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 13,45 Eur
Súpisová hodnota 13,45 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 14,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 25
Pozemok parcelného čísla 634/1 o výmere 892 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov, obec:
Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 42,25 Eur
Súpisová hodnota 42,25 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 26
Pozemok parcelného čísla 634/3 o výmere 1784 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov, obec:
Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 84,52 Eur
Súpisová hodnota 84,52 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 46,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 27
Pozemok parcelného čísla 635/3 o výmere 1841 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov, obec:
Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019, Ing.
Anton Durkáč, na sumu 87,22 Eur
Súpisová hodnota 87,22 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 43,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 28
Pozemok parcelného čísla 637/1 o výmere 23040 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov,
obec: Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 1091,61 Eur
Súpisová hodnota 1091,61 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 29
Pozemok parcelného čísla 637/4 o výmere 46087 m2, druh: orná pôda, vedený na LV č. 1054, v k.ú. Sejkov,
obec: Sejkov, okres: Sobrance, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/24, ohodnotený znaleckým posudkom č. 5/2019,
Ing. Anton Durkáč, na sumu 2183,55 Eur
Súpisová hodnota 2183,55 Eur
Zapísané do súpisu 7.4.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Dátum speňaženia:11.6.2019
Výťažok zo speňaženia: 700,- Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 30
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 19437/5364000 na parcele registra „E“ evidovaný na mape určeného
operátu pod parcelným číslom 2187/1, o výmere 803542 m2, druh: Lesný pozemok, na LV č. 68, v k.ú. Koňuš,
Obec: Koňuš, Okres Sobrance, Slovensko
Súpisová hodnota 2487,- Eur
Zapísaný do súpisu dňa 23.06.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 31.07.2019
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Výťažok zo speňaženia: 589,32 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 31
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 19437/5364000 na parcele registra „E“ evidovaný na mape určeného
operátu pod parcelným číslom 2188, o výmere 2138861 m2, druh: Lesný pozemok, na LV č. 480, v k.ú. Koňuš,
Obec: Koňuš, Okres Sobrance, Slovensko
Súpisová hodnota 4.990,- Eur
Zapísaný do súpisu dňa 23.06.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 31.07.2019
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 32
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 19437/5364000 na parcele registra „E“ evidovaný na mape určeného
operátu pod parcelným číslom 2195/2, o výmere 36827 m2, druh: Lesný pozemok, na LV č. 482, v k.ú. Koňuš,
Obec: Koňuš, Okres Sobrance, Slovensko
Súpisová hodnota 90,- Eur
Zapísaný do súpisu dňa 23.06.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 31.07.2019
Spôsob speňaženia: Ponukové konanie
Výťažok zo speňaženia: 21,24 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 33
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 19437/5364000 na parcele registra „E“ evidovaný na mape určeného
operátu pod parcelným číslom 2594/2, o výmere 5624 m2, druh: Lesný pozemok, na LV č. 742, v k.ú. Koňuš,
Obec: Koňuš, Okres Sobrance, Slovensko
Súpisová hodnota 15,- Eur
Zapísaný do súpisu dňa 23.06.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 31.07.2019
Spôsob speňaženia: Prvé kolo ponukového konanie
Výťažok zo speňaženia: 3,60 Eur

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 34
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 45/360 na parcele registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu pod
parcelným číslom 43, o výmere 3525 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, na LV č. 682, v k.ú. Kristy, Obec:
Kristy, Okres: Sobrance, Slovensko, spoluvlastnícky podiel ohodnotený znaleckým posudkom č. 34/2019 z dňa
15.07.2019 vyhotoveným znalcom: B C S R Experts sro, Banská Bystrica
Súpisová hodnota 2.330,- Eur
Zapísaný do súpisu dňa 12.09.2019
Dôvod zapísania: majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
Speňažená dňa 1.10.2019
Spôsob speňaženia: Prvé kolo ponukového konanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia: 295,- Eur

Spolu som získal výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 7.046,- Eur

Náklady konkurzu
Náklady konkurzu boli spolu vo výške 5.842,51 Eur a pozostávali z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur,
paušálnej odmeny za vedenie kancelárie 540,- Eur od 5/2018 do 10/2018, Paušálnej náhrady za prácu
s registrom úpadcov 5,10 Eur, odmeny za speňaženie súp. zložky č. 1 vo výške 25,- Eur, odmeny za speňaženie
súp. zlož. Č. 2. vo výške 9,25 Eur, odmeny za speňaže. Súp. zlož. Č. 3,5,6 až 18 ako súboru majetku vo výške
79,80 Eur, odmeny za speňaženie súp. zlož. Č. 4, 8 až 17, 19 až 29 ako súboru majetku vo výške 480,48 Eur,
odmeny za speňaženie súp. zložk. Č. 7, 30 až 33 ako súboru majetku vo výške 252,- Eur , odmeny za speňaže.
Súp. zlož. Č. 34 vo výške 44,25 Eur, hotových výdavkov správcu na poštovné, osvedčenia pravosti podpisov dňa
31,99 Eur, nákladov na znalecký posudok v súvislosti s ohodnotením ornej pôdy vo výške 230,- Eur, nákladov na
znalecký posudok v súvislosti s ohodnotením lesného pozemku vo výške 550,- Eur, nákladov na znalecký
posudok v súvislosti s ohodnotením súp. zlož. Č. 34 vo výške 240,- Eur, poplatkov za prevody spoluvlastníckych
podielov v katastri nehnuteľností na katastrálnom odbore 4x33,- Eur, náklady na úschovu správcovských spisov
10 rokov od ukončenia konkurzu vo výške 1755,- Eur, náklady právne služby v súvislosti s vyhotovením kúpnych
zmlúv o prevode nehnuteľností a ich elektronický návrh na vklad do katstra u spolu vo výške 823,- Eur, bankové
poplatky v súvislosti s vedením bankového účtu a zrušením účtu od 4/2018 až 11/2019 vo výške 130,50 Eur,
súdny poplatok za konkurzné konanie 14,09 Eur.

Šetrenia majetku
V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny
majetok. V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že vlastní nehnuteľnosti a to spoluvlastnícke podiely na
pozemkoch a všetky tieto spoluvlastnícke podiely na pozemkoch som zapísal do súpisu majetku pod súp.
zložkami 3 až 34. Iný majetok úpadca v zozname neuviedol. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí a z jeho
výpovede som na doplnenie informácii k jej majetku zistil, že vlastní bankový účet vo FIO BANKA,a.s. na ktorom
má zostatok 350, -Eur. Z tejto sumy suma vo výške 185,- Eur môže podliehať konkurzu (súpisová zložk. Č. 2),
ktorú som zapísal do súpisu a speňažil. Iný majetok som z jej výpovede nezistil. Na moju žiadosť o súčinnosť
ORZP, ODI odpísal, že úpadca nie je vlastníkom vozidla. Na moju žiadosť o súčinnosť CDCP SR, a.s. odpísal, že
úpadca nie je vlastníkom cenných papierov. Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Peter Molnár
oznámil, že úpadca je vlastníkom nehnuteľností, nie je vlastníkom účtu, ani vozidla, úpadcovi ako povinnému
vykonával počas exekúcie zrážky zo mzdy.

Rozvrhová časť
Rozdiel medzi výťažkom zo speňaženia podstaty 7.046,- Eur a nákladmi konkurzu 5.842,51 Eur je vo výške
1.203,49 Eur a táto suma je určená pre rozvrh veriteľom.
Do konkurzu sa prihlásil len jeden veriteľ Garpis Trading Limited, ktorý prihlásil pohľadávku v celkovej výške
13.877,60 Eur a na jeho prihlásenú pohľadávku pripadá čiastočné uspkojenie vo výške 1.203,49 Eur. Rozvrh
výťažku bol splnený dňa 29.10.2019.

Záver
Nakoľko konkurzná podstata bola speňažená, iný majetok nebol zistený, rozvrh výťažku bol splnený, bolo
potrebné ukončiť konkurz po splnení rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, dňa 29.10.2019
Správca JUDr. Michael Medviď

K096023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bati
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1472, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/247/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 19.08.2019, sp.zn.: 30OdK/247/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
163/2019 dňa 23.08.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Stanislav Bati, nar.:
27.07.1985, bytom: Raketová 1472, 040 12 Košice - Nad Jazerom a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša
Mihaloviča, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Stanislav Bati, nar.: 27.07.1985, bytom: Raketová 1472, 040 12 Košice - Nad Jazerom sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: .Stanislav Bati, nar.:
27.07.1985, bytom: Raketová 1472, 040 12 Košice - Nad Jazerom, sp. zn.:30OdK/247/2019, v súlade s ust. §
167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
Zároveň oznamujem súdu v zmysle § 105 ZKR, že zoznam pohľadávok, ku ktorému má prístup sudca JUDr.
Pavel Varga po zrušení konkurzu ukladám v Registri úpadcov.
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K096024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rontóová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 176/18, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/423/2019 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/423/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. č. k. 26OdK/423/2019 zo dňa 22.8.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 166/2019 dňa 28.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa - dlžníka
Margity Rontóovej, narodenej 12.7.1949, trvalo bytom Obrancov mieru 176/18, 076 43 Čierna nad Tisou a
zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 29.8.2019.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 28.10.2019, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu
okrem v Obchodnom vestníku číslo 169/2019 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej
zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K096025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Alexander Bati
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1473/8, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/180/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/180/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Koľveková, správca dlžníka: Alexander Bati, narodený: 13.11.1974, bytom: Raketová 1473/8, 040 12
Košice, 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 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Koľveková, 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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