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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

K096026
Spisová značka: 2K/17/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Hiadlovský, nar. 29.
10. 1977, bytom 984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2904/26, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Mgr. Miroslav
Šperka, LL.M, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Františka Švantnera 4, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Miroslav Hiadlovský, nar. 29. 10. 1977, bytom 984 03 Lučenec, Rúbanisko
III 2904/26 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K096027
Spisová značka: 5K/14/2019
PREDVOLANIE
spisovú značku: 5K/14/2019

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

vo veci
navrhovateľa:
Natália Ďurišová, nar. 22. 04. 1966,
trvale bytom Stránska 6794/6A, 974 11 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:
JPM finance s.r.o., IČO: 36 643 602,
so sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. január 2020 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163 (prístavba).
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu (§ 153 ods. 2 Civilného
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sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K096028
Spisová značka: 5K/14/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 5K/14/2019
vo veci
navrhovateľa:
Natália Ďurišová, nar. 22. 04. 1966,
trvale bytom Stránska 6794/6A, 974 11 Banská Bystrica
a ním označených veriteľov:
1./ Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484,
Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
2./ Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
3./ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
4./ Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10
813 60 Bratislava
proti
dlžníkovi:
so sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov

JPM finance s.r.o., IČO: 36 643 602,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 07. január 2020 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, prístavba.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka JPM finance
s.r.o., IČO: 36 643 602, so sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov a to:
1./Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
2./ Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
3./ Všeobecná zdravotná poisťovňa, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
4./ Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

2

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou!
Účastníci konania sú povinní prostriedky procesnej obrany a procesného útoku doručiť konkurznému súdu a
ostatným účastníkom konania najneskôr 5 pracovných dní pred pojednávaním, v opačnom prípade na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu (§ 153 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K096029
Spisová značka: 32K/15/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: LUMEN SR, a.s., so sídlom: Floriánska 5, 040 11 Košice
- mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: LUMEN SR, a.s., so sídlom: Floriánska 5, 040 11
Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I dňa 28.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K096030
Spisová značka: 32K/10/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GJR, s. r. o., so sídlom: Maurerova 757/15,
040 22 Košice, IČO: 45 329 605 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., so sídlom kancelárie:
Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1790 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
Zrušuje konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: GJR, s. r. o., so sídlom: Maurerova 757/15, 040 22 Košice, IČO: 45
329 605 pre nedostatok majetku.
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1790, odmenu z výťažku a náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, v dvoch 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 29.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K096031
Spisová značka: 26K/21/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: KOPSTAV, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 511 772 uznesením zo dňa 06.09.2019, sp. zn. 26K/21/2017383 potvrdil 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. 2/1 až 2/7 v celkovej výške 450,26
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K096032
Spisová značka: 26K/30/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: TERRA a.s. v konkurze, so sídlom Letná 35,
071 01 Michalovce, IČO: 36 192 309 uznesením zo dňa 06.09.2019, sp. zn. 26K/30/2017-306 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 89 až 91 v celkovej
výške 557,84 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K096033
Spisová značka: 26K/9/2018
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: MS Plus s.r.o., so sídlom Cukrovarská 32/2,
075 01 Trebišov, IČO: 44 002 700 uznesením zo dňa 17.09.2019, sp. zn. 26K/9/2018-348 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484, do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 2/1 až 2/18 v
celkovej výške 6.227,64 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K096034
Spisová značka: 30K/9/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31687491 , o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
31687491.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO:

II.

Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1436 za s p r á v c u p o d s t a t y.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne,
v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré
možno podať 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 (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5
nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 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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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 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. 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).
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). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). 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. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K096035
Spisová značka: 31K/62/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Širgel, narodený: 23.07.1975,
bytom: Rudník 189, 044 23 Rudník, o odvolaní správcu podstaty z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1565.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K096036
Spisová značka: 31OdK/36/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Iveta Jambrichová, narodená: 01.04.1971, bytom: Ľ.
Podjavorinskej 2122/7, 075 01 Trebišov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Konanie z a s t a v u j e.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny
a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-140/2019 v sume 500 € zložiteľovi preddavku: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len
v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom
súde. ( § 362 ods. 1, 2 CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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). (§ 363 CSP)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania. (§ 364 CSP)
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. (§ 365 ods. 1
CSP)
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej. (§ 365 ods. 2 CSP)
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(§ 365 ods. 3 CSP)

Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K096037
Spisová značka: 30K/10/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041
90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: NajReality, s.r.o., Cestice 78, 04471 Cestice, IČO: 44170564 o návrhu
na predlženie lehoty na podanie záverečnej správy predbežného správcu takto
rozhodol
P r e d l ž u je lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15
kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 29.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K096038
Spisová značka: 31K/21/2008
OZNAM
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MAIA s.r.o., so sídlom: Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 201 928,
uznesením zo dňa 22.08.2019, č.k. 31K/21/2008-522 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 namiesto
pôvodného veriteľa: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
36 403 008, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 5-7 v celkovej výške 2.367,29
EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019.

Okresný súd Košice I dňa 30.9.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K096039
Spisová značka: 23OdS/2/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Michaela Kutišová, nar. 23.11.1981, bytom Horná 332/1,
951 12 Ivanka pri Nitre, zastúpená: JUDr. Peter Bojda, advokát so sídlom: Fraňa Mojtu 43, 949 01 Nitra, ktorého
správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie: Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, S 1183, o návrhu
na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Súd u r č u j e splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa §168f zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii zaplatiť každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky
podľa § 166a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii kvótu 40 % z tejto pohľadávky.
II.
Súd o d d l ž u j e dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len
splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Podľa § 168f ods. 2 ZoKR, plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za
určený dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho určení v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR, 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
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR, 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.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR, 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.
Okresný súd Nitra dňa 29.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K096040
Spisová značka: 32K/11/2019
32K/11/2019
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava 1, IČO: 00 686 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa
12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, týmto upovedomuje veriteľov dlžníka Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul.
29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, Dôvera, zdravotná poisťovňa so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava a navrhovateľa, že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 18.12.2019 o 8.30 hod., poj. miestnosť
17/prízemie, budova Okresného súdu Nitra.

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 Nitra dňa 29.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K096041
Spisová značka: 32K/11/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava 1, IČO: 00 686 930, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa
12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, aby sa
do 20 dní od doručenia návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zo dňa 23.9.2019, vyjadril k tomuto návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 24.10.2019, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 24.10.2019,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania 24.10.2019
a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať,
že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania, od
24.10.2019
inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz a zároveň poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vest
níku.
Okresný súd Nitra dňa 29.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K096042
Spisová značka: 32K/11/2019
Zároveň Vás žiadame v lehote 20 dní o oznámenie, či súhlasíte s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu
bez pojednávania
Spisová značka: 32K/11/2019
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
V spore navrhovateľa - veriteľa : Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00
686 930
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 46 514 465
predvolávame Vás na pojednávanie
súd nariadil pojednávanie
na deň
18.12.2019
o 08.30
-------------------------------------------------------------

hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
- Dôvera, zdravotná poisťovňa so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
- navrhovateľ : Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930

Okresný súd Nitra dňa 29.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K096043
Spisová značka: 32K/10/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Michal Medzihradský, nar. 25.01.1982,
bytom Velušovce 91, 955 01 Velušovce, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, o odvolaní správcu,

rozhodol
Odvoláva SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra 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 29.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K096044
Spisová značka: 1K/46/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Krakovská, nar.
14.07.1954, trvale bytom Hlavná 2089/73, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, správcom ktorého je BANKRUPTCY &
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 o návrhu správcu na
vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu
(doplnenie súpisu) zverejneného v Obchodnom vestníku č. 220/2014 dňa 18.11.2014 a to majetku, ktorý predstavujú
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1169, v spoluvlastníckom podiele 2/4, katastrálne územie Zborov, obec Zborov,
okres Bardejov, parcelné č. 669 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 677 m2, parcelné č. 671 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 122 m2, v hodnote 4 120,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K096045
Spisová značka: 1K/15/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Nylstar Slovakia, a.s., v konkurze, so
sídlom Chemlonská 1, 066 76 Humenné, IČO:
36 466 531, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, takto
rozhodol
odvoláva BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36
669 415 z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K096046
Spisová značka: 5K/10/2019
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HK Poprad, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6,
058 01 Poprad, IČO: 36 506 176 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok uznesením 5K/10/2019-71 zo dňa
25.09.2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: HK Poprad, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6,
058 01 Poprad, IČO: 36 506 176.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2019

Okresný súd Prešov dňa 29.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096047
Spisová značka: 5K/17/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1. Mária Kurtyová, nar. 11.12.1960, bytom
090 11 Nižný Mirošov č. 41, 2. Erika Ivančová, nar.
28. 08. 1972, bytom Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník, 3.
Ľubica Semancová, nar. 30.03.1963, bytom Dr. Goldbergera 248/8, 089 01 Svidník, 4. Monika Račková, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01.01.1972, bytom 8. mája 638/37, 089 01 Svidník, 5. Michal Kuzma, nar.11.11.1973, bytom 090 16 Rovné č. 65,
Viera Romanská, nar. 29. 10. 1971, bytom Stropkovská 375/4, 089 01 Svidník, všetci zastúpení: Odborový zväz
KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava, IČO: 30 804 078
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: I.C.A. s.r.o., so sídlom Bardejovská 747, 089 01 Svidník, IČO: 31 662 013, takto

6.

rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: I.C.A. s.r.o., so sídlom Bardejovská 747, 089 01 Svidník,
IČO: 31 662 013.
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.
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 ZKR)
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 banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
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
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096048
Spisová značka: 4OdS/2/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Guziová, nar. 30.06.1966, trvale bytom Hrbok
264/5, 059 17 Vernár, právne zast.: JUDr. Ján Slovinský advokát, Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová
Ves, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
p o s k y t u j e dlžníkovi : Mária Guziová, nar. 30.06.1966, trvale bytom Hrbok 264/5, 059 17 Vernár,
ochranu pred veriteľmi,
II.
Svidník,

u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Mária Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01

III.
u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu,
IV.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí hlavného
insolvenčného konania známych veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku,
čím sa konanie končí. ( §168a ods. 3 ZKR )
Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok
vylúčených z uspokojenia (§ 166b). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v
exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.
Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa
tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
Podľa 199 ods. 9 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej
písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

V Prešov, dňa 29. októbra 2019

Okresný súd Prešov dňa 29.10.2019
JUDr. Zuzana Berežná,
K096049
Spisová značka: 5K/6/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 5K/6/2019
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: : OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916
proti
dlžníkovi: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 22.11.2019 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
29a.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. 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. 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. (§ 183 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. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 28.10.2019
Mgr. Alena Paveleková
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisová značka: 5K/6/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
29a.

sa

pojednávanie na deň 22.11.2019 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VENAS, a.s., so
sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270
a to
veriteľov:
1.

Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava , IČO: 30 807 484

2.

Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov

3.
504 931

Farmet a.s., so sídlom Jiřinková 276, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice, Česká republika, IČO: 46

4.

OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 28.10.2019

Mgr. Alena Paveleková
sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 28.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096050
Spisová značka: 38K/5/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť Slovglobal a. s.
v konkurze so sídlom Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO 43 906 907, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36 868 671, značka správcu S1459, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania
prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi obchodnej spoločnosti SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459 sa priznáva paušálna odmena vo výške 2 760,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 28.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K096051
Spisová značka: 38K/5/2019
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
Slovglobal a. s. v konkurze so sídlom Trenčianska 1320, 020 01 Púchov, IČO 43 906 907, ktorého správcom je
obchodná spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu S1459, o uznaní konkurzu za malý na návrh správcu, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 38K/5/2019-101 zo dňa
10. júla 2019 vedený voči úpadcovi obchodnej spoločnosti Slovglobal a. s. v konkurze so sídlom Trenčianska 1320,
020 01 Púchov, IČO 43 906 907, za malý a otvára malý konkurz.
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
K096052
Spisová značka: 38K/11/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi
obchodnej spoločnosti LADAS BM, s. r. o. so sídlom 913 05 Ivanovce 180, IČO 36 330 078, ktorého predbežným
správcom bola JUDr. Danica Birošová so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01 Trenčín, značka správcu S106, o
vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33
Trenčín, sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 114,30 eura
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi
- dlžníkovi obchodnej spoločnosti Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 114,30 eura evidovaného pod položkou reg. D19
12/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K096053
Spisová značka: 28K/22/2013
Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu KROVSTAV-B.B., s. r. o. v konkurze so sídlom Družstevná 717/32, 971 01 Prievidza, IČO 36 327
239, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S297, o žiadosti správcu na udelenie súhlasu s vylúčením súpisových zložiek zo súpisu majetku
takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S297 súhlas na vylúčenie:
Motorové vozidlo Opel Combo, EČV: PD 590 BV, roč. 1995, v hodnote 20,- eur,
Peňažná pohľadávka voči: TOMY - STAV, s. r. o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, IČO 36 797 006, vo
výške 5.000,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K096054
Spisová značka: 38K/20/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti RaZz Spedition s. r. o. so sídlom
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 36 339 113, ktorého predbežným správcom je obchodná spoločnosť
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45948496,
značka správcu S1514, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť RaZz Spedition s.
r. o. so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 36 339 113, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti RaZz Spedition s. r. o. so sídlom Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, IČO 36 339 113 sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K096055
Spisová značka: 29K/69/2010
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti L.F., s. r. o. v
konkurze so sídlom Chalmovská 683/11, 972 45 Bystričany - Chalmová, IČO 36 316 750, ktorého správcom je JUDr.
Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o návrhu
obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (predtým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vo výške 10 543,83 eur, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 141/1 až 145/5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2019
JUDr. Michal Fiala, sudca
K096056
Spisová značka: 29K/66/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť PAZÚRIK, a. s.
v konkurze so sídlom Ul. Moravská 680/1, 020 01 Púchov, IČO 36 317 837, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o návrhu obchodnej
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spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri
Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (predtým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 107/1, 108/2 a 109/3 spolu vo výške 287,02 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).

Okresný súd Trenčín dňa 29.10.2019
JUDr. Michal Fiala, sudca
K096057
Spisová značka: 25K/7/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ACD COMPANY s.r.o., IČO: 44 604 742,
Hviezdoslavova 797/1, 924 01 Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 23250/T, predbežným správcom ktorého je: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01
Trnava, značka správcu: S 98, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: ACD COMPANY s.r.o., IČO: 44 604 742,
Hviezdoslavova 797/1, 924 01 Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 23250/T, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané.
Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
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).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej
inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za
následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej
inštancie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K096058
Spisová značka: 25K/7/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ACD COMPANY s.r.o., IČO: 44 604 742,
Hviezdoslavova 797/1, 924 01 Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 23250/T, predbežným správcom ktorého je: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01
Trnava, značka správcu: S 98, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Petrovi Sopkovi, so sídlom kancelárie Paulínska 24,
917 01 Trnava, IČO: 33 213 879 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,00 Eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500,00 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 14/2019, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K096059
Spisová značka: 25K/12/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bau - rest s.r.o., Hlavná 326, 929
01 Dunajská Streda, IČO: 46 234 705, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 32517/T, takto
rozhodol
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I.
Súd v y z ý v a dlžníka: Bau - rest s.r.o., Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 234 705,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 32517/T, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
II.
Súd v y z ý v a dlžníka: Bau - rest s.r.o., Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 234 705,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 32517/T, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
IV.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
V.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s
poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia
na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti
a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K096060
Spisová značka: 25K/11/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ADIVA s.r.o., Mozartova 6330/6,
917 01 Trnava, IČO: 35 920 076, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
19747/T, takto
rozhodol
I.
Súd v y z ý v a dlžníka: ADIVA s.r.o., Mozartova 6330/6, 917 01 Trnava, IČO: 35 920 076, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19747/T, aby sa v lehote 20 dní od doručenia
tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú
schopnosť.
II.
Súd v y z ý v a dlžníka: ADIVA s.r.o., Mozartova 6330/6, 917 01 Trnava, IČO: 35 920 076, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19747/T, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.

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

24

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

III.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
IV.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
V.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s
poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia
na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti
a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K096061
Spisová značka: 25K/13/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RTG Balance s.r.o., IČO: 47 908 424,
Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.:
34922/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: RTG Balance s.r.o., IČO: 47 908 424, Hlavná 26/5,
929 01 Dunajská Streda, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 34922/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K096062
Spisová značka: 8K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marek Horvath, nar. 17.06.1979, bytom
Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina uznesením 8K/4/2017-174 zo dňa 20.9. 2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 29.10.2019
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Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K096063
Spisová značka: 3NcKR/7/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Marek Horvath, nar. 17.06.1979, trvale bytom Gaštanová 3077/15,
010 07 Žilina, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

Povoľuje

oddlženie dlžníka: Marek Horvath, nar. 17.06.1979, trvale bytom Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina.

Dlžníka: Marek Horvath, nar. 17.06.1979, trvale bytom Gaštanová 3077/15, 010 07 Žilina, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 29.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K096064
Spisová značka: 1K/6/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXPORT STAV s.r.o., so sídlom Vyšné Fabriky 741, 033
01 Liptovský Hrádok, IČO: 35 723 696, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08
Bratislava - mestská časť Ružinov, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: EXPORT STAV s.r.o., so sídlom Vyšné Fabriky 741, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 35
723 696, predbežného správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o
zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej
majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 28.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K096065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružička Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická ulica 397 / 10, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/305/2019 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/305/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu Vladimír Ružička, nar.31.08.1965, trvale bytom Požiarnická 397/10, 900 51
Zohor, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 30.10. 2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Mgr. Michal Kiča, správca

K096066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuranová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 471/32, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/171/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Daniela Šuranová, nar. 26.12.1954, č.k.: 8OdK/171/2019, bytom Fraňa
Kráľa 471/32, 902 01 Pezinok, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych predpisov („ZKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 18.04.2019, správcovi doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného
veriteľa: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:35 942 436, v celkovej sume
pohľadávky 2 505,11 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 5.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K096067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 14037 / 7, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/60/2018 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/60/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Sedlák, nar. 19.11.1955, trvale bytom Jedľová 7, 821 07 Bratislava, č.k.:
37OdK/60/2018 S1451

Súpisová
zložka
majetku č.
1.

2.

3.

Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí
Popis
Približný rok Stav
Deň
Dôvod zapísania do Zabezpečovacie
výroby
opotrebovateľnosti zapísania do súpisu
právo
súpisu
Hnuteľná vec – Telefon neuvedené Opotrebované
01.04.2018
Súpisová zložka je Bez
Huawey
CAN
-211,
uvedená v zozname
Nachádza sa na adrese
majetku úpadcu
úpadcu.
Bicykel
DEMA
ASISSI, neuvedené Opotrebované
01.04.2018
Súpisová zložka je Bez
Nachádza sa na adrese
uvedená v zozname
úpadcu.
majetku úpadcu
Súbor hnuteľných vecí – neuvedené Opotrebované
01.04.2018
Súpisová zložka je Bez
počítač s tlačiarňou, Canon,
uvedená v zozname
MX495, Nachádza sa na
majetku úpadcu
adrese úpadcu.

Súpisová
hodnota
350€

350€

500€

Z dôvodov uvedených v § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vylučujem uvedený majetok zo súpisu.

JUDr.

Juraj

Bašnák,

správca

K096068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlastenecké námestie 1185 / 8, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/124/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/124/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Označenie úpadcu: Ing. Anton Kováčik, nar. 05.11.1959, Vlastenecké námestie 1185/8, 851 01 Bratislava
Sp. zn. súdu: 8OdK/124/2019
Sp. zn. správcu: 8OdK/124/2019 S1666

1. Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu 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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V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Ing. Anton Kováčik, nar. 05.11.1959, Vlastenecké
námestie 1185/8, 851 01 Bratislava, ktorý vediem pod sp. zn. správcovského spisu 8OdK/124/2019 S1666, kde
som bol do funkcie správcu ustanovený uznesením tunajšieho súdu zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
17.05.2019 č. 94/2019 č.k. K041476 týmto zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
V predmetnom konkurze prihlásili svoje pohľadávky 3 nezabezpečení veritelia v celkovej výške 3 757,77 EUR.
Všetky prihlásené pohľadávky boli zistené v prihlásenej výške.
Majetok všeobecnej podstaty v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR a § 167j ZKR správca spísal v súpise
majetku všeobecnej podstaty tak, ako tento vyšiel v OV č. 130/2019 dňa 09.07.2019 č.k. K058401, pričom tento
tvorila:
I. Súpisová zložka majetku: Nehnuteľnosť ocenená správcom na sumu 986 EUR.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne:
Správca zverejnil ponukové konanie - I. kolo - na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného vo
všeobecnej podstate úpadcu, ktoré bolo zverejnené v OV dňa 04.09.2019 čiastka 170/2019 číslo konania
K077695, teda na nasledovný majetok:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k.ú.: Horovce, obec: Horovce, okres: Púchov, zapísaná na LV č. 311, a to:
pozemok registra E, parc. č. 462/32, o výmere 17400 m2, orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/6
V I. kole ponukového konania boli správcovi doručené nasledovné ponuky:
1. Účastník: Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., dátum doručenia: 13.09.2019, spôsob doručenia: poštou, kúpna cena:
660 EUR (slovom: šesťstošesťdesiat eur)
2. Účastník: Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, dátum doručenia: 13.09.2019, spôsob doručenia:
poštou, kúpna cena: 312,25 EUR (slovom: tristodvanásť eur a dvadsaťpäť centov)
Víťazom ponukového konania sa na základe podmienok určených správcom stal: Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD., čo
bolo v OV zverejnené dňa 20.09.2019, č. 182/2019 č.k. K083797, s ktorým správca dňa 07.10.2019 v súlade s §
167r ZKR uzatvoril kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol majetok úpadcu. Výťažok bol zložený kupujúcim na účet
správcu otvorený a vedený pre toto konanie v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
nezabezpečených veriteľov vyhotovený podľa § 167u ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 3 757,77 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 660 EUR
Náklady konkurzu: 6 mesiacov po 30 EUR paušálna náhrada za vedenie spisu – 180 EUR, odmena správcu
speňažovanie z Nehnuteľnosti + DPH – 120,60 EUR, poštovné 1,55 EUR, súdny poplatok 0,2% - 1 EUR, t.j. spolu
303,15 EUR.
Suma na rozvrhnutie: 356,85 EUR (9,5% prihlásených pohľadávok)
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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KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Poradové číslo
1
2

Veriteľ
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zistená suma v EUR
927,81 EUR
2.183,37 EUR

Uspokojenie v EUR
88,14 EUR
207,4 EUR

3

Prima banka Slovensko, a.s.

646,59 EUR

62 EUR

Vyzývam veriteľov aby mi doručili platobné dispozície do 10 dní, v opačnom prípade im pošlem výťažok
poštovou poukážkou na ich náklady.
V Bratislave dňa 30.10.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K096069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/399/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/399/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Edita Čermáková, nar. 04.10.1968, trvale bytom Slané Pozemky 509, 903
01 Tureň, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nasledovne:
Stav majetku - opis
Deň
podstatných
Zabezpečenie
zápisu
skutočností
najazdených 132 tis. km,
Osobné motorové vozidlo Ford
t.č. nepojazdné, bez
Fiesta Hatchback, 5-dverový, 1.25,
STK a EK a zák.
Hnuteľná Všeobecná 60kW, benzín, farba: zelenožltá
1 500,00 § 167h poistenia, ľavá zadná
30.10.2019
nie
vec
podstata
metalíza, dátum prvej evidencie:
€
ods. 1
časť poškodená,
6.3.2009, EČ: SC321CD, VIN:
karoséria na viacerých
WF0JXXGAJJ8T79924
miestach poškodená,
zimné pneumatiky

Súpisné
Typ
číslo majetku

1

Podstata

Názov

Súpisová Dôvod
hodnota zápisu

V Bratislave, dňa 30.10.2019
MS Alpex, k.s., Správca S1859

K096070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaliský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 2778 / 18, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/444/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/444/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V nadväznosti na uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/444/2019-12 zo dňa 18.09.2019,
zverejnené v OV 203/2019 dňa 21.10.2019
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl.
54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na
Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých
úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
2015/848
o
insolvenčnom
konaní.
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa
ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom
konaní
Vo formulári označujeme dôležité skutočnosti znakom : √
BG

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES

ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS

OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA

MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING

DE

MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN

NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

ET

MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS

EL

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

FR

NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

GA

FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA

HR

OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

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

AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA

LV

PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU

LT

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ

HU

ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL

MT

AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA

NL

KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE

PL

POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

PT

AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

RO

NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL

OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI

ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

SV

UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

Deň vydania: 05.11.2019

(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)

SK

1

SK

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie1 v inom členskom štáte.
·

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte
voči dlžníkovi.

□ V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho
poriadku splnené požiadavky na prihlasovanie pohľadávok.
□ Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý
□ tvorí prílohu k tomuto oznamu alebo ktorý
·

si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447sk.do?init=true , časť: Formuláre podľa nariadenia 2015/848 - Prihláška pohľadávok

alebo www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Jazyk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 05.11.2019

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na
to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu,
v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom
jazyku 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 (jazyky uvedené členskými štátmi možno
nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]2).
Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2]
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto
oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície: [...]2,3
1 „Insolvenčné konanie“ je konanie v zmysle článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19). Zoznam týchto konaní je uvedený v
prílohe A k uvedenému nariadeniu.
2 Pri vyplňovaní tohto formulára vždy použite hypertextový odkaz, ktorý skutočne odkazuje na príslušnú webovú
stránku Európskeho portálu elektronickej justície.
3 Upozorňujeme Vás, že táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície bude uvedená do
prevádzky až 26. júna 2019 [pozri článok 92 nariadenia (EÚ) 2015/848].

SK
SK

2

POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA:
TENTO
ŠTANDARDNÝ
FORMULÁR
MUSÍ
VYPLNIŤ
SÚD,
KTORÝ
JE
PRÍSLUŠNÝ
NA INSOLVENČNÉ KONANIE PROTI DLŽNÍKOVI, ALEBO
SPRÁVCA VYMENOVANÝ TÝMTO SÚDOM PRE TOTO KONANIE.
FORMULÁR JE POTREBNÉ ZASLAŤ ZNÁMYM VERITEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V INOM ČLENSKOM
ŠTÁTE.
Jazyk na vyplnenie formulára
Tento oznamovací formulár sa zasiela v úradnom jazyku štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo ak je v
danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný štát uviedol ako ním akceptovateľný v
súlade s článkom 55 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/848, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční
veritelia lepšie rozumieť.
Spôsob oznamovania:
V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie, sa na povinnosť informovať veriteľov neuplatňuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností4.
Pokyny k jednotlivým bodom formulára:
Oddiel II formulára je potrebné vyplniť len v tom prípade, že na základe tohto oznamu zároveň vyzývate
veriteľa, aby prihlásil svoje pohľadávky, ktoré má voči dlžníkovi. V prípade, že oddiel II nevyplníte, žiadame
Vás, aby ste zahraničným veriteľom zaslali ďalšie oznámenie, hneď ako vznikne týmto veriteľom na základe
uplatniteľného insolvenčného práva povinnosť samostatne prihlásiť svoje pohľadávky do konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 05.11.2019

Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov formulára je potrebné vziať do úvahy, že:
· Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné.
· Poskytnutie informácií v bodoch označených dvojitou hviezdičkou (**) je povinné za určitých podmienok.
Tieto podmienky sú uvedené buď v zátvorke pri danom bode, alebo vo vete, ktorá predchádza danému
bodu.
· Poskytnutie informácii v bodoch, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom, nie je povinné.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).
SK

3

SK

Pri odkaze na členský štát použite v tomto formulári nasledujúce kódy krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE),
Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko
(ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LT),
Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO),
Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK) a Spojené kráľovstvo (UK).
V bode 1.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe vnútroštátneho právneho
poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, ide o číslo v
príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register alebo register obchodných spoločností a združení). Ak je
dlžníkom fyzická osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou („podnikateľom“), ide o identifikačné číslo
pridelené v členskom štáte, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, pod ktorým táto osoba vykonáva svoju
podnikateľskú alebo profesijnú činnosť. Ak sa v súlade s vnútroštátnym insolvenčným právom členského štátu, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, používa na účely identifikácie fyzickej osoby, ktorá je samostatne
zárobkovo činnou osobou, daňové číslo alebo osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka, malo by sa uviesť
toto číslo.
V bode 2.1 by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné vnútroštátne konanie
uvedené v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na príslušný poddruh takéhoto konania,
ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
V bode 2.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho poriadku právomoc začať insolvenčné
konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
Dátum alebo posledný deň lehoty uvedené v bode 5 nesmú predstavovať menej ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri členského štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak sa informácie týkajúce sa dlžníka nenachádzajú vo vnútroštátnom registri, od prijatia tohto oznamu
veriteľom.
SK

4

SK

ODDIEL I
Náležitosti prejednávanej veci
1.

Dlžník:

1.1.

Názov/Meno*

1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba):
alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.1.2.

Priezvisko: Kaliský

1.1.3.

Meno(á): Martin

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

(ak je dlžníkom fyzická osoba)
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie)**: nar.: 15.08.1989
1.3.

Adresa (ak sa neuplatňuje bod 1.5)**:

1.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: D.Skuteckého 18

1.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: 901 01 Malacky

1.3.3.

Štát: SK

1.4.

Iná adresa:

1.4.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

1.4.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.4.3

Štát:

1.5. Dátum a miesto narodenia (uveďte, ak je dlžníkom fyzická osoba a jeho adresa je chráneným údajom)**:
1.6.

Ďalšie informácie týkajúce sa totožnosti dlžníka:

1.6.1.

Osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka: nar. 15.08.1989

1.6.2.

Dievčenské meno matky:

1.6.3.

Meno otca:

1.6.4

Štátna príslušnosť: SK

1.6.5

Iné (uveďte):

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
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SK

2.

Príslušné insolvenčné konanie:

2.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*: oddlženie konkurzom

2.2.

Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848)*: 22.10.2019

2.3.

Súd5, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*: 2.3.1.

2.3.2.

Názov: Okresný súd Bratislava I

Adresa:

2.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Záhradnícka 10

2.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava, 812 44
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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2.3.2.3.
2.4.
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Deň vydania: 05.11.2019

Štát: SK
Spisová značka veci (uveďte, ak existuje )**: 37OdK/444/2019

2.5.
Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný)**: 2.5.1.
Hilda Regulová Gajdošová, zn. správcu: S1623
2.5.2.

Názov/Meno: Ing.

Adresa:

2.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Sabinovská 12

2.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava 812 02

2.5.2.3.

Štát: SK

2.5.2.4.

E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
5 V súlade s článkom 2 ods. 6 bodom ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní pojem „súd“ uvedený v tomto bode je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
SK
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ODDIEL II
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
3.

Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok*:

□

Súd uvedený v bode 2.3 tohto formulára;

alebo
√

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára; alebo

□ Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok je iný ako orgán/osoba uvedené v bode 2.3 resp. v
bode 2.5 tohto formulára. Uveďte nasledujúce údaje:
3.1. Názov (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2. Adresa (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

3.2.3.

Štát:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.3.

Telefón:

3.4.

E-mail:

4.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

Spôsob podávania prihlášky pohľadávok*:

√

poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3)

□

len doporučenou zásielkou

alebo
□

faxom (na nasledujúce číslo): …………………………………………..

alebo
□

e-mailom (na nasledujúcu adresu): ……………………………………….

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□

7

len v súlade s nasledujúcimi technickými normami (uveďte): alebo

√
iné (uveďte): podľa zákona
sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
5.

SK

č.

305/2013

Z.

z.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú) **:

√
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
alebo
□
6.

odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty:.........................................................................
dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5*:

□ Povinnosť uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s oneskoreným podaním prihlášky pohľadávok.
□ Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
√ Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
□ Povinnosť podať na súd samostatnú žiadosť o prijatie prihlášky pohľadávok.
□ Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za zaniknutý dlh.
□ Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
□ Prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou zaniknú.
□ Iné (uveďte):
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7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
□ Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny:
□ Euro (EUR) □ bulharský lev (BGN) □ česká koruna (CZK) □ chorvátska kuna (HRK) □ maďarský forint (HUF) □
poľský zlotý (PLN) □ rumunský lei (RON) □ švédska koruna (SEK) □ britská libra (GBP)
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□
8.

8

SK

Iné (uveďte):
Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom*:

√ v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
□ pohľadávky musíte prihlásiť, alebo
√ pohľadávky nemusíte prihlásiť, alebo (§ 167k z.č. 7/2005 Z. z.)
√ musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je
prednostná; alebo
√ musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
√ iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
9.

Pohľadávky s nižším poradím:

□ Pohľadávky s nižším poradím a podriadené pohľadávky sa prihlásia len v prípade, že o to výslovne požiada
insolvenčný súd.
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
10.

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre veriteľa relevantné:

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).
Ďalej v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/444/2019 zo dňa 18.09.2019:
· Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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· V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„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.
· Veritelia prihlásia svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu postupom
podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. V jednom
rovnopise doručí veriteľ prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne.
· Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
· 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).
· 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). 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.
· 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).
· Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 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. 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).
· 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).
· Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
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- pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
- budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
- pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
· Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje:
- 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,
- 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,
- pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
- 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,
- peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
- trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
· Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
- 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,
- pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
- pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.
· Podľa § 166e ods. 2 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.
· Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
· Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky
dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná
(§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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· Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi
a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
· Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
- 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,
- 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,
- 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,
- bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
- 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,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
- 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,
- 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,
- dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
· Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
· Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné
problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v
spoločnosti.
· Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
· Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal
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pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej
rozhoduje súd rozsudkom.
· Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
· Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné.
Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Podľa § 166f
ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného
zákonníka.
· Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí,
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
· Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
31 ods. 1 ZKR).
SK

9

SK

ODDIEL III
Dátum a podpis
Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
V mene
□

súdu, ktorý je príslušný na insolvenčné konanie

√

správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie

V Bratislave

Dátum 28.10.2019

K096071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaliský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 2778 / 18, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/444/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/444/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca dlžníka: Martin Kaliský, D.Skuteckého18,
901 01 Malacky, narodený: 15.08.1989, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, počas úradných hodín v dňoch
pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 02/43422357, 0903400529 alebo
emailom: gajdosova@elconsulting.sk.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave dňa 28.10.2019
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K096072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaliský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 2778 / 18, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/444/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/444/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Kaliský, D.Skuteckého 18, 901 01
Malacky, narodený: 15.08.1989, týmto, v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený vo Fio banke, a.s. č. účtu - IBAN: SK23
8330 0000 0024 0132 8575. 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.
Ako vyriabilný symbol uvádza: 374442019.
V Bratislave 28.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K096073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bachratý Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3008 / 17, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/266/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/266/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bachratý Augustín - 37OdK/266/2019
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Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu Augustín Bachratý, nar. 15.03.1957, Beňadická 3008/17, 851 07
Bratislava, č.k.: 37OdK/266/2019, dátum vyhotovenia súpisu: 27.09.2019
BEZ ZÁPISU

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K096074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Kosnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku druhej opakovanej Dražby č. 04/2019
v zmysle ustanovenia § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora, navrhovateľa dražby a dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

JUDr. Simon Manduch, komplementár oprávnený konať samostatne

Licitátor:

Mgr. Karina Nociarová, na základe poverenia zo dňa 30.10.2019

ako správca úpadcu (Úpadca I):
meno a priezvisko:

Daniela Kosnáčová, rod. Kelešiová

dátum narodenia:

25.12.1964

trvalý pobyt:

Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Na základe plnomocenstva zo dňa 23.08.2018 je správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
(ďalej aj ako „Splnomocnenec“) oprávnený konať za správcu JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zapísaného v zozname správcom Ministerstva spravodlivosti SR pod č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S 105 (ďalej len „Splnomocniteľ“), úpadcu Ing. Pavol Kosnáč, rod. Kosnáč, nar. 17.02.1962, bytom Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika (Úpadca II), konkurzné konanie voči
Úpadcovi je vedené pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 2K/4/2015, t.j. vykonávať funkciu organizátora,
navrhovateľa dražby a dražobníka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súvislosti
s prípravou, zorganizovaním a vykonaním dražby majetku Úpadcu I súbežne s majetkom Úpadcu II (ďalej aj
ako „Dražba“); toto splnomocnenie zahŕňa možnosť označenia Splnomocnenca ako navrhovateľa a dražobníka vo
veci podaní a právnych úkonov súvisiacich s Dražbou, oprávnenie zorganizovať a vykonať Dražbu, prijímať
dražobné zábezpeky pri Dražbe, odovzdať predmet Dražby a súčasne vykonať všetky s Dražbou priamo alebo
nepriamo súvisiace úkony.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dátum dražby:
Čas otvorenia dražby:

30.10.2019 (t.j. streda)
10:00 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:55 hod.

Označenie dražby:
Tretie kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby bol nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa speňažoval na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592,
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec:
Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu I: 1/2;
2. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592,
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec:
Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu II: 1/2;
3. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu I: 1/2;
4. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu II: 1/2
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 4 vyššie ako „Predmet dražby“).
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bernolákovo (okres Senec), mimo zastavaného územia, v území určenom na
dennú, resp. týždennú rekreáciu v nezriadenej záhradkárskej osade. Pozemky sú prístupné odbočením zo
Seneckej cesty, alebo miestnymi komunikáciami. Na pozemku p.č. 4816/51 je postavená záhradná chatka.
Predmet dražby je oplotený, má pozdĺžny tvar, o šírke pozemku cca 13 metrov a dĺžke cca 50 metrov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V pozdĺžnom smere má pozemok výškový rozdiel (prevýšenie) asi 8 – 10 metrov. Predmet dražby sa zvažuje
z úrovne št. cesty 1/61, Seneckej cesty, smerom južným.
Toho času sú pozemky neudržiavané, porastené divo rastúcou polovysokou zeleňou, bez známok údržby, či
pestovania poľnohospodárskych plodín. Množstvo polovysokej zelene tvorí samo nálet drevín.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Bez zápisu.
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 18/2019 zo dňa 31.05.2019 vyhotoveným Ing. arch.
Ivanom Bušovským, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 910 377:
70.900,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc deväťsto eur)
Najnižšie podanie:
42.540,- EUR (slovom: štyridsaťdvatisícpäťstoštyridsať eur)
Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
7.090,- EUR (slovom: sedemtisícdeväťdesiat eur)
Licitátor dražby vyhlásil tretie kolo dražby Predmetu speňaženia za neúspešné a dražbu ukončil, nakoľko ani
jeden z účastníkov dražby neurobil na výzvu licitátora žiadne podanie.

V Bratislave dňa 30.10.2019

Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K096075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M 8 Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 768 176
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 37K/85/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/85/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica z konania 3. zasadnutia veriteľského výboru v konkurze na majetok úpadcu: M 8 Slovakia, spol.
s r. o., sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 768 176 (ďalej len „úpadca“)
Spisová značka súdneho spisu: 37K/85/2018
Dátum a čas konania: 29.10.2019
Miesto konania: Zasadnutie veriteľského výboru konané „per rollam“
Prítomní:
Členovia veriteľského výboru v zastúpení poverených osôb
1. HILBE HOLDING LIMITED
2. OCELSERVIS, spol. s r.o.
3. VIP Považský Chlmec, s.r.o.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Hlasovanie ohľadom vyhodnotenia ponukového konania;
2. Hlasovanie ohľadom udelenia záväzného pokynu;
3. Záver.
Bod 1 programu:
Predseda veriteľského výboru preposlal členom veriteľského výboru Vyhodnotenie ponukového konania zo dňa
09.10.2019 (ďalej len „Vyhodnotenie“), ktoré zaslal správca Úpadcu predsedovi veriteľského výboru v zmysle §
37 ods. 6 ZKR.
Hlasovanie o Vyhodnotení prebehlo v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR „per rollam“.
Členovia veriteľského výboru hlasovali vo veci uloženia záväzného pokynu na prijatie najvyššej ponuky v rámci I.
kola verejného ponukového konania nasledovne:
Za: 0 hlasov
Proti: 2 hlasy (HILBE HOLDING LIMITED, VIP Považský Chlmec, s.r.o.)
Zdržal sa: 1 hlaso (OCELSERVIS, spol. s r.o.)
Vzhľadom na uvedené prijal veriteľský Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v konkurze spoločnosti M 8 Slovakia, spol. s r. o., sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 44
768 176, neudeľuje správcovi záväzný pokyn na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok so záujemcom,
ktorý v rámci 1. kola verejného ponukového konania ponúkol najvyššiu odplatu.“
Bod 2 programu:
Veriteľský výbor ďalej hlasoval o udelení záväzného pokynu správcovi, ako ďalej postupovať ohľadom speňaženia
pohľadávok úpadcu.
Predseda veriteľského výboru navrhol, aby správca rozdelil speňažované pohľadávky na dve zložky, pričom
v prvej zložke budú pohľadávky pod poradovým číslom 1-18, a v druhej zložke bude samostatne pohľadávka pod
poradovým číslom 19. Následne správca speňaží obe zložky v rámci samostatných verejných ponukových konaní
za tých istých podmienok, aké boli schválené v správcovej Žiadosti o udelenie záväzného pokynu ohľadom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňaženia zo dňa 09.07.2019.
Členovia veriteľského výboru hlasovali vo veci uloženia záväzného pokynu nasledovne:
Za: 2 hlasy (HILBE HOLDING LIMITED, VIP Považský Chlmec, s.r.o.)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlaso (OCELSERVIS, spol. s r.o.)
Vzhľadom na uvedené prijal veriteľský Uznesenie č. 2 v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v konkurze spoločnosti M 8 Slovakia, spol. s r. o., sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 44
768 176, udeľuje správcovi záväzný pokyn, aby speňažil peňažné pohľadávky zapísané v súpise majetku pod
poradovým číslom 1-18 spolu ako celok a pohľadávku zapísanú v súpise majetku pod poradovým číslom 19
samostatne, a to v rámci samostatných verejných ponukových konaní za tých istých podmienok, aké boli
schválené v správcovej Žiadosti o udelenie záväzného pokynu ohľadom speňaženia zo dňa 09.07.2019.“
Bod 3 programu:
Vzhľadom na vyčerpanie programu zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie ukončené.
Za predsedu veriteľského výboru:

JUDr. Ján Gajan, advokát a konateľ
HMG LEGAL, s.r.o., právny zástupca spoločnosti
VIP Považský Chlmec, s.r.o.

K096076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačíková Erika, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Sv. Františka 3440/10, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/190/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/190/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: Ing. Erika Bačíková, nar.: 17.10.1965, trvale bytom Nám.
Sv. Františka 344/10, 841 04 Bratislava (ďalej len „dlžník") týmto vyhodnocujem 2. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku, zahrnutého do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 182/2019
zo dňa 20.9.2019 a to:
1. osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, rok výroby 1999 – súpisová hodnota stanovená na sumu
1.100 Eur (ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Oznámenie o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
201/2019 zo dňa 17.10.2019.
Na podávanie ponúk bolo určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravoval § 199 ods. 9 ZKR, t. j.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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posledným dňom lehoty bol 28.10.2019). V lehote podľa predchádzajúcej vety musela byť ponuka skutočne
doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní bolo zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola v plnom rozsahu zložená na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 30.10.2019 v čase od 9,30 hod. v sídle kancelárie správcu.
Do verejného ponukového konania boli doručené nasledovné ponuky:
Meno a priezvisko / Názov
Matej Kiska

Dátum doručenia
ponuky
28.10.2019

Dátum otvorenia ponuky

Ponúknutá suma

Zložené na účet

30.10.2019

101,- Eur

28.10.2019

Vychádzajúc z kritérií 2. kola verejného ponukového konania konštatujem, že do verejného ponukového konania
sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý ponúkol za odkúpenie predmetu speňaženia sumu 101 Eur, pričom splnil
formálne podmienky verejného ponukového konania. Avšak, s poukazom na bod 8 podmienok verejného
ponukového konania, ponuku uchádzača odmietam, a to z dôvodu, že ju považujem za neprimerane nízku.
Zložená záloha na kúpnu cenu bude bez zbytočného odkladu vrátená bezhotovostným prevodom na uchádzačom
označený účet.

Bratislava, 30.10.2019

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K096077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Bergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo 569/62, 821 07 Bratislava 214, P.O.BOX 31
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/288/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Jacko, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S 1483, ktorý bol na
základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 37OdK/288/2019 zo dňa 05.08.2019 zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 173/2019 dňa 09.09.2019, ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka, pani
Lýdie Bergerovej, trvale bytom Vlčie hrdlo 569/62, 821 07 Bratislava 214, P.O.BOX 31, Slovenská republika,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum narodenia: 13.05.1964 („Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

V Bratislave, 30.10.2019

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K096078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3070, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 736 186
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/89/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/89/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca zapísaný pod
značkou: S1243, správca úpadcu, ktorým je spoločnosť 3070 a.s., so sídlom Sliačska 1D, Bratislava 831 02,
IČO: 47 736 186, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5936/B
(ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) I. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty Úpadcu.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 135/2019
dňa 16.07.2019 spolu s doplnením súpisu majetku oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
176/2019 dňa 12.09.2019.

Predmetom speňaženia je majetok:

·

súbor hnuteľného majetku so súpisovou hodnotou: 2.021,-- EUR bez DPH;

(ďalej len „súbor hnuteľného majetku – kancelársky nábytok, mobilné telefóny, PC, notebooky“),

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej spolu súbor hnuteľného majetku – kancelársky nábytok, mobilné telefóny, PC, notebooky aj ako
„Majetok“).

Podmienky ponukového konania
Podmienky ponukového konania podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR. Najnižšia ponúknutá cena záujemcami je
minimálne v hodnote 100 % súpisovej hodnoty Majetku.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom majetku Úpadcu
počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom kancelárie
Správcu (+421254410102 alebo +421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 8K/89/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – súbor hnuteľného majetku –
kancelársky nábytok, mobilné telefóny, PC, notebooky - NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie Správcu v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v
Obchodnom vestníku SR, prípadne na miestach určených zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí 20. (dvadsiatym) dňom o 15:30 hod.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú ponuku
možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka musí byť
určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou
záujemcu.

3. Náležitosti ponuky: záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

· presné označenie záujemcu o prevod obchodného podielu úpadcu:
A. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi - ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby a fotokópiu OP,
B. pri právnickej osobe – obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra,
C. pri fyzickej osobe podnikateľovi – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3
mesiace,
· ponuku kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k Majetku (v eurách) a spôsob úhrady kúpnej ceny,
· doklad o úhrade zálohy, ktorá bude predstavovať 50 % z ponúkanej kúpnej ceny za Majetok, zloženej na
bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., v tvare IBAN: SK12 1100 0000 0029 2891 1505, VS:
8K/89/2018, poznámka: záväzná ponuka – súbor hnuteľný majetok – kancelársky nábytok, mobilné
telefóny, PC, notebooky, meno a priezvisko záujemcu,
· čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
· nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
· súhlasí s podmienkami ponukového konania.
5. Termín a miesto otvárania obálok: do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: do 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania právnemu
zástupcovi zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s. Zabezpečený veriteľ oddelenej
podstaty má právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vyhodnotí ponukové konanie za účasti právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa České spořitelna, a.s.
a to tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a súčasne splnil
všetky podmienky ponukového konania. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi
najskôr. Prípadná neúčasť právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s.
na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. Správca písomne oznámi výsledok ponukového
konania úspešnému záujemcovi do 7 dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty. Rovnako v tomto termíne Správca oznámi výsledok ponukového konania
neúspešným záujemcom a vráti im späť zložené zálohy na nimi ponúknuté výšky kúpnej ceny.
7. Správca uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu do 20 dní odo dňa doručenia odsúhlasenia
najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty, pričom kúpna cena musí byť
zaplatená v celom rozsahu najneskôr pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady na odovzdanie a prevzatie Majetku
v celom rozsahu znáša úspešný záujemca.
8. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i svojím podpisom kúpnej zmluvy výslovne potvrdí, že sa
slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od
kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty

K096079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotek Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3026 / 7, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1972
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/291/2019 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/291/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Por.
číslo

Pohľadávka z
účtu v banke:

Číslo účtu / IBAN / charakteristika:

Výška
istiny v
EUR

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota EUR
súpisu

1.

Tatra banka, a.s.

IBAN SK15 1100 0000 0029 2491 1268 Právny
dôvod: preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu

500,00 €

500,00 €

§ 167h ods. 1
ZKR

Deň zapísania
do súpisu
30.10.2019

Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto
ako správca dlžníka: Branislav Kotek, Znievska 3026/7, 851 06 Bratislava - Petržalka, narodený:
10.05.1972 (ďalej len ako „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri
preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca zároveň vyzýva veriteľov, vzhľadom na to, že vo vyššie uvedenej veci nebol zistený žiaden majetok a v
zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka predniesli v zmysle § 166i ods. 2
ZKR takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Recovery, k.s, správca

K096080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mičeková Diana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5109 / 17, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1989
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/282/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/282/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

P-V, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1838, v mene ktorej koná JUDr.
Peter Valachovič, komplementár (ďalej ako „Správca“), správca konkurznej podstaty dlžníka Diana Mičeková,
trvale bytom Dudvážska 5109/7, 821 07 Bratislava, dátum narodenia 12.10.1989 (ďalej ako „Dlžník“), v konkurznej
veci vedenej na OSBA I, pod sp.zn.: 37OdK/282/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 ZKR oznamuje, že nezistil majetok, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Bratislave, dňa 30.10.2019
P-V, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K096081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1034/7, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/282/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/282/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvý správcovský dom, k.s. správca dlžníka Radoslav Polák, nar. 29.06.1982, bytom Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava - Petržalka, týmto 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 ku dňu 30.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý
by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K096082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randík Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601 / 32, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
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. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením okresného súdu Bratislava I sp.zn. 6K/55/2015 zo dňa 22.12.2015 zverejneným v Obchodnom
vestníku OV 249/2015 zo dňa 30.12.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Richard Randík nar.
26.01.1966, bytom Bohúňova 3601/32, 811 04 Bratislava. Za správcu bol ustanovený JUDr. Imrich Tardík,
Astronomická 11, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S62. Súd v OV 12/2016 zo dňa 20.01.2016 správcu odvolal
a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava,
značka správcu: S 1451.
Správca v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len "ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 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. V zmysle § 96 ods. 4 ZKR 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp.zn. 6K/55/2015-S1451; do zoznamu je
možné nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore so správcom (e-mail: akbasnak@akbasnak.sk) v úradných
hodinách v sídle kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K096083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randík Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601 / 32, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením okresného súdu Bratislava I sp.zn. 6K/55/2015 zo dňa 22.12.2015 zverejneným v Obchodnom
vestníku OV 249/2015 zo dňa 30.12.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Richard Randík nar.
26.01.1966, bytom Bohúňova 3601/32, 811 04 Bratislava. Za správcu bol ustanovený JUDr. Imrich Tardík,
Astronomická 11, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S62. Súd v OV 12/2016 zo dňa 20.01.2016 správcu odvolal
a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava,
značka správcu: S 1451.
Správca v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len "ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Andrej Chovanec, Javorová 5, Bratislava Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 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. V zmysle § 96 ods. 4 ZKR 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp.zn. 6K/55/2015-S1451; do zoznamu je
možné nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore so správcom (e-mail: akbasnak@akbasnak.sk) v úradných
hodinách v sídle kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K096084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolenčík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vilová 323 / 6, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/441/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/441/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Edita Rieglová oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka: Martin Kolenčík, Vilova 323/6, 851 01
Bratislava – Petržalka, narodený 03.09.1985, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
Bajkalskej 5/A, 831 04 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 16.00 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť prostredníctvom e-mailu:
edita.rieglova@gmail.com alebo na tel. č. 0910 482 438.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K096085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolenčík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vilová 323 / 6, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/441/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/441/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
oznamujem, že na majetok dlžníka Martin Kolenčík, nar. 03.09.1985, trvale bytom Vilova 323/6, 851 01 Bratislava
- Petržalka, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Bratislava I, spisová značka:
37OdK/441/2019 zo dňa 13.9.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Edita Rieglová;
uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 203/2019 dňa 21.10.2019.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, Nr.
37OdK/441/2019, dated September 13th 2019, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Martin Kolenčík, born on September 9th 1985, address: Vilova 323/6, 851 01 Bratislava, Slovak republic
(hereinafter only „Debtor“) and the trustee Mgr. Edita Rieglová was appointed. The resolution of District Court
Bratislava I was published in the Commercial Bulletin Nr. 203/2019 on October 21st 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
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.
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.
4. 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.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim
5. 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 (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Edita Rieglová, Bajkalská 5/A, 831 04
Bratislava, 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. Správcovi musí byť prihláška doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Edita Rieglová, trustee,
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using appropriate form.
The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of the person
which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
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uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k
dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). 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). 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, 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 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015.

Mgr. Edita Rieglová, správca/trustee

K096086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 725 175
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Alexandra Molnárová, správca úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii, so sídlom Hraničná 18, 821 05
Bratislava, IČO: 44 725 175, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/37/2019,
týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa
13.12.2019 (piatok) o 11:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.
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K096087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podmanický Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 1612 / 39, 821 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/96/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/96/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Vladimír Podmanický, nar. 22.12.1974, trvale bytom Lachova 1612/39, 821
06 Bratislava - Petržalka („dlžník“), 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 („ZKR“) po zistení, že
konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu (dosiahnutý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
predstavuje celkom sumu 106,77 € a náklady konkurzu sú vo výške 196,35 €) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz sa končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K096088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BTG HOLDING s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 089
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/2/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU – 6. KOLO
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO:
36 865 265, zn. správcu S1436 úpadcu BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava,
IČO: 35 759 089 (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje dňom 06.11.2019 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu šieste kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku Úpadcu, ktorá pozostáva (i) z nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto,
tvoriacich samostatný fungujúci celok využívaný na účely podnikania Úpadcu v oblasti poskytovania ubytovacích
služieb a prenájmu konferenčných miestností s prevádzkovaním pohostinských činností a zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a v oblasti
poskytovania služieb v lesníctve a poľovníctve, (ii) z pohľadávok a (iii) z dokumentácie (ďalej len „Časť podniku
Úpadcu“). Majetok speňažovaný v tomto ponukovom konaní sa predáva vcelku.
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Časť podniku Úpadcu tvorí:
i.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 209, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing. Peter Sobolič, bytom Ružová dolina 610/14, 821 08
Bratislava (ďalej len „Zabezpečený veriteľ I“):
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1409 o výmere: 153 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/2 o výmere: 1629 m2, druh pozemku: orná pôda;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1410/3 o výmere: 116 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Stavba – rodinný dom so súpisným číslom 457 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
1410/3;
Stavba – Tenisové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/34;
Stavba – Koliba nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/46;
Stavba – Volejbalové ihrisko nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/47;
Stavba – Prístrešok pre kone nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. Č. 2631/54;
Stavba – Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/56;
Stavba – Stanový prístrešok s bufetom nachádzajúci sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/57.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
300/13047 zapísané na LV č. 1308, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa I:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra

„C“, parc. č. 599/1 o výmere: 108680 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
„C“, parc. č. 599/2 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/3 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/4 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/5 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/6 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/7 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/8 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/9 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/10 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/11 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/12 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/13 o výmere: 5 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/14 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/15 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/16 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/17 o výmere: 2 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/18 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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·

nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
nádvoria;
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
a nádvoria;
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
a nádvoria;
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
a nádvoria;
Pozemok parcely registra
a nádvoria;
Pozemok parcely registra
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„C“, parc. č. 599/19 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/20 o výmere: 1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/21 o výmere: 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“, parc. č. 599/22 o výmere: 15 m2, druh pozemku: zastavané plochy a
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

601/1 o výmere: 2051 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
601/2 o výmere: 1961 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
602/1 o výmere: 49527 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
602/2 o výmere: 318026 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
602/3 o výmere: 18648 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
602/4 o výmere: 7174 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
605 o výmere: 6826 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
606 o výmere: 8233 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
610 o výmere: 24209 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
612 o výmere: 978 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
613 o výmere: 96422 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1019 o výmere: 11525 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1026/1 o výmere: 69258 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
1026/2 o výmere: 99967 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1026/3 o výmere: 3280 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
1210/1 o výmere: 13874 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
1210/2 o výmere: 9361 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1210/3 o výmere: 7064 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1689/1 o výmere: 391978 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
1689/2 o výmere: 250000 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1690 o výmere: 83809 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1897 o výmere: 13615 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
1950 o výmere: 168662 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2110 o výmere: 66995 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2203/1 o výmere: 1850 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2203/2 o výmere: 22816 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2629/1 o výmere: 247386 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2629/2 o výmere: 240 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2629/3 o výmere: 284 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2629/4 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy

„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

2629/5 o výmere: 720 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2629/6 o výmere: 100 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2629/7 o výmere: 60 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2629/8 o výmere: 9123 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2630 o výmere: 8206 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2631/1 o výmere: 182000 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2631/2 o výmere: 12543 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2631/33 o výmere: 175 m2, druh pozemku: zastavané plochy

„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.

2631/34
2631/37
2631/38
2631/39
2631/46

o výmere:
o výmere:
o výmere:
o výmere:
o výmere:

750 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
617 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
2386 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
626 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
52 m2, druh pozemku: zastavané plochy

„C“, parc. č. 2631/47 o výmere: 162 m2, druh pozemku: zastavané plochy
„C“, parc. č. 2631/50 o výmere: 559 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
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„C“, parc. č. 2631/51 o výmere: 7 m2, druh pozemku: zastavané plochy
„C“, parc. č. 2631/53 o výmere: 754 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
„C“, parc. č. 2631/54 o výmere: 56 m2, druh pozemku: zastavané plochy
„C“, parc. č. 2631/55 o výmere: 1056 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty;
„C“, parc. č. 2631/56 o výmere: 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy
„C“, parc. č. 2631/57 o výmere: 73 m2, druh pozemku: zastavané plochy
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,
„C“,

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.

2631/61 o výmere: 836 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
2634/1 o výmere: 2484 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2634/2 o výmere: 15487 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2635 o výmere: 1267 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2636/1 o výmere: 176862 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2639 o výmere: 9508 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2640 o výmere: 85040 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2642 o výmere: 6804 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
2647 o výmere: 1070 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
2648 o výmere: 5657 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
2649 o výmere: 782 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
2650 o výmere: 5587 m2, druh pozemku: ostatné plochy;
2651 o výmere: 1412 m2, druh pozemku: lesné pozemky.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu
300/13047 zapísané na LV č. 1849, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa I:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
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Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra
Pozemok parcely registra

„C“, parc. č. 603 o výmere: 311282 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 604 o výmere: 450548 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 611/1 o výmere: 952957 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 611/3 o výmere: 85 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 611/4 o výmere: 15 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 611/5 o výmere: 333 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 611/6 o výmere: 13 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 611/7 o výmere: 4 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2628 o výmere: 921368 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2632 o výmere: 48694 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2633 o výmere: 56672 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2637 o výmere: 953543 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2638 o výmere: 4807 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2641 o výmere: 629354 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2643 o výmere: 326632 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2644 o výmere: 760351 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2645 o výmere: 2975 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2646 o výmere: 708 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„C“, parc. č. 2652 o výmere: 1706 m2, druh pozemku: lesné pozemky;
„E“, parc. č. 1851 o výmere: 10271 m2, druh pozemku: Trvalé trávne porasty.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo výlučnom vlastníctve Úpadcu o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1
zapísané na LV č. 1357, vedenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálnym odborom,
v katastrálnom území Horný Vadičov, obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, zapísané do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa JUDr. Peter Krivák, advokát, so sídlom Bukovinská 9, 831 06 Bratislava, IČO:
31 813 925 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ II“):
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Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/3 o výmere: 2410 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/4 o výmere: 2390 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/5 o výmere: 227 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/7 o výmere: 2107 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/11 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/12 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/13 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/14 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/15 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/16 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/17 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/18 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/19 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/20 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/21 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/22 o výmere: 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/23 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/24 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/25 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/26 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/27 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/28 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/29 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/30 o výmere: 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 2631/35 o výmere: 999 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria;
Stavba – Horský hotel Hájnice so súpisným číslom 454 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
„C“ parc. č. 2631/35;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 527 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/11;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 528 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/12;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 529 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2631/13;
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Stavba – Chatka so súpisným číslom 530 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/14;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 531 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/15;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 532 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/16;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 533 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/17;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 534 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/18;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 535 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/19;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 536 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/20;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 537 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/21;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 538 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/22;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 539 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/23;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 540 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/24;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 541 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/25;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 542 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/26;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 543 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/27;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 544 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/28;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 545 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
2631/29;
Stavba – Chatka so súpisným číslom 546 nachádzajúca sa na pozemku parcely registra
č.2631/30;
Stavba – ČOV nachádzajúca sa na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2631/5;

„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc. č.
„C“ parc.

(ďalej len „Nehnuteľnosti“).

ii.
·
·

Pohľadávky:
nevyplatené podiely na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov Lesného spoločenstva podľa
veľkosti vlastníckeho podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov;
náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania lesa, ktorá vyplýva z ustanovení zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny na území prírodnej rezervácie Ľadonhora podľa veľkosti vlastníckeho
podielu, výška podielu Úpadcu: 300 podielov.

iii. Dokumentácia:
· projektová dokumentácia prístavby hotela TINI (pôvodný názov Horský hotel Hájnice) zapísaného do
súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa II pod por. č. 176.

Bližšia špecifikácia Nehnuteľností:
Časť podniku Úpadcu tvoria najmä Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Horný Vadičov, tvorené najmä stavbou
horského hotela s príslušenstvom, objektami rekreačného strediska a rodinným domom. Objekt hotela sa
nachádza mimo zastavaného územia obce, v k. ú. Horný Vadičov, má päť nadzemných podlaží, kryté
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terasy, bazén a saunovú miestnosť. Objekt hotela a celého rekreačného strediska je samostatne zásobovaný
pitnou vodou, odkanalizovaný do mechanicko – biologickej ČOV. Rekreačné stredisko tvorí 20 rekreačných
chatiek, tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko, detské ihrisko, prístrešok pre kone, záhradné jazierko a koliba
(altán). Rodinný dom, s. č. 457, v k. ú. Horný Vadičov, je umiestnený v mierne svažitom pozemku prístupnom
z miestnej komunikácie, je napojený na distribučný rozvod el. energie, zemného plynu a pitnej vody,
odkanalizovaný do žumpy na pozemku. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, podkrovie a slúžil na
ubytovanie personálu hotela.

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Časť podniku Úpadcu v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § 92 ods. 2 ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Časť podniku Úpadcu podľa udeleného záväzného pokynu sa budú primerane
vzťahovať ustanovenia § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ObchZ“) o predaji podniku (ďalej len „Zmluva o predaji Časti podniku“).

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na
webovom sídle správcu www.irkr.sk, na úradnej tabuli správcu a formou inzercie v periodiku s celoslovenskou
pôsobnosťou – Hospodárske noviny.

Podmienky ponukového konania:
Podmienkou podania ponuky do šiesteho kola ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 200.000,- Eur
na ponúknutú kúpnu cenu za Časť podniku Úpadcu, pričom zábezpeka musí byť uhradená tak, aby bola na účet
konkurznej podstaty Úpadcu pripísaná najneskôr bezprostredne nasledujúci pracovný deň po poslednom dni
lehoty na predkladanie ponúk do príslušného kola ponukového konania (t. j. najneskôr 06.12.2019), inak sa
ponuka považuje za oneskorene podanú.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je uzatvorenie dohody so správcom s osvedčeným
podpisom záujemcu, že záujemca sa zaväzuje dodržať podmienky ponukového konania a v prípade porušenia
záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za speňažovaný majetok a/alebo (b) uzavrieť zmluvu
o predaji speňažovaného majetku, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky;
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje záujemcu (u
právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb - meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
ponúkanú cenu v mene EUR za Časť podniku Úpadcu bez DPH a dohodu o zmluvnej pokute s osvedčeným
podpisom záujemcu. Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre uchádzačov záväzné až do
skončenia ponukového konania, nemožno ich meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka záujemcu musí byť
vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu
ponuku.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v dohode
o zmluvnej pokute, ak
a. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná;
b. správca ponuku odmietol ako oneskorene podanú;
c. správca ponuku odmietol pre jej neúplnosť. Za neúplnú sa bude považovať ponuka, ktorá nebude spĺňať
podmienky ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca odmietnutie ponuky z dôvodov určených v týchto podmienkach ponukového konania bez zbytočného
odkladu písomne odôvodní a oznámi záujemcovi.
Záujemcovi, ktorý prejaví záujem o účasť v ponukovom konaní, správca
a. poskytne vzor zmluvy, ktorej predmetom bude predaj speňažovaného majetku v znení, v ktorom bude
uzatvorená s víťazným záujemcom;
b. poskytne vzor dohody o zmluvnej pokute;
c. umožní obhliadku Časti podniku Úpadcu vo vopred dohodnutom čase.

Kúpna cena
Záujemca je povinný vo svojej ponuke uviesť kúpnu cenu, ktorú ponúka za kúpu Časti podniku Úpadcu. Kúpna
cena sa uvádza v mene EUR bez DPH, keďže na predaj podniku sa v zmysle platných právnych predpisov
nevymeriava DPH.
Pre šieste kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom vo výške
predstavujúcej minimálne 50 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom,
t.j. sumy vo výške minimálne 2.990.284,50 EUR bez DPH.
V prípade, že ponúknutá kúpna cena nebude dosahovať minimálnu sumu, je správca povinný ponuku záujemcu
odmietnuť.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK22 1100 0000
0026 2940 0254, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok sa uskutoční do troch (3) pracovných dní od skončenia ponukového konania za prítomnosti
notára. Vyhodnotenie ponúk a určenie kupujúceho sa uskutoční najneskôr do troch (3) dní od otvárania obálok.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Časti podniku Úpadcu (t.j. v šiestom kole vyhláseného ponukového konania predloženie kúpnej ceny
predstavujúcej minimálne 50 % všeobecnej hodnoty speňažovaných Nehnuteľností určenej znaleckým posudkom)
a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez DPH za Časť podniku Úpadcu a túto
vyhodnotí ako víťaznú. V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve
alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Správca písomne oznámi vybratého záujemcu súdu do troch (3) pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a jeho ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná,
správca bezodkladne vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji Časti podniku pod podmienkou, že doplatok zvyšnej
časti kúpnej ceny zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy o predaji Časti podniku, a to v lehote
tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia správcovej výzvy. Zmluva o predaji Časti podniku nenadobudne
účinnosť a akýkoľvek majetok nebude do vlastníctva takéhoto záujemcu prevedený skôr ako bude v celosti
uhradená kúpna cena.
Po doplatení zvyšnej časti kúpnej ceny víťazným záujemcom v prospech Účtu správca za Úpadcu ako
predávajúci uzatvorí s víťazným záujemcom ako kupujúcim Zmluvu o predaji Časti podniku Úpadcu.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo v stanovenej lehote tridsať (30) dní od doručenia správcovej
výzvy neuzavrie so správcom Zmluvu o predaji Časti podniku, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať za rovnakých podmienok.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné a podrobné informácie k ponukovému konaniu na
tel. čísle správcu: +421 908 989 977, prostredníctvom e-mailu: bratislava@irkr.sk alebo v kancelárii správcu
na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v úradných hodinách: od 9:00 hod. do 16:00
hod.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr do 05.12.2019 do 16:00 hod. v zapečatenej nepriehľadnej
obálke s označením: „Ponukové konanie – KONKURZ – predaj časti podniku – HOTEL – BTG HOLDING
s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať správcom stanovené podmienky alebo nebudú riadne doručené sa nebude
prihliadať. Ponuky doručené oneskorene, t. j. po skončení lehoty stanovenej na doručenie, sa nebudú považovať
za riadne doručené ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K096089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buchtáreň Bratislava s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 504 274
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2019 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – obchodnej spoločnosti s obchodným menom
Buchtáreň Bratislava s. r. o., so sídlom: Jána Jonáša 11, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves,
IČO: 50 504 274 v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ZKR (ďalej len „ZKR“)
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý je pre potreby účinnosti popretia
pohľadávky veriteľom (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR), resp. pre potreby podania návrhu na určenie pohľadávky
popretej iba veriteľom (§ 32 ods. 11 ZKR) nutné preukázateľne riadne a včas zložiť preddavok na trovy konania,
je vedený v banke s obchodným menom Tatra banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, číslo účtu: 000000 – 2947028339/1100, IBAN: SK04 1100 0000 0029 4702 8339, BIC: TATRSKBX.
Výška preddavku na trovy konania 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 na trovy konania sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavku na trovy konania sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí,
ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku Správca vráti zložiteľovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 1
zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
V Bratislave, dňa 30. októbra 2019
Monika Martonová, správca

K096090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putiková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3107/28, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/296/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Monika
Putiková, Ulica Márie Terézie 3107/28, 908 51 Holíč, IČO: /r.č.: / nar.: 24.10.1985 (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 Monika Putiková

K096091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Škrovánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biely Kostol x, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.2.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/110/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/110/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Eva Škrovánová, nar. 06.02.1967, trvale bytom 919 34 Biely Kostol týmto oznamuje, že zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.,dlžníčka nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Eva Škrovánová, nar. 06.02.1967, trvale bytom 919
34 Biely Kostol, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K096092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Pasztorik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Bar 10, 930 14 Dolný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.3.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/151/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Vojtech Pasztorik nar. 17.03.1955, trvale bytom 930 14 Dolný Bar 10, týmto oznamuje, že zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., z osobnej výpovede
dlžníka zo dňa 18.06.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Zároveň sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 2 ZKR, pretože sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil
žiaden veriteľ.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho,
čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je
premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor z iného
podnetu, má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči
dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na
súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vojtech Pasztorik nar. 17.03.1955, trvale
bytom 930 14 Dolný Bar 10, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K096093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Caletková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Márie Terézie 3240/69, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/292/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/292/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Elena Caletková, nar. 29.01.1978, trvale bytom Ulica Márie Terézie 3240/69, 908 51 Holíč
týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.06.2019 priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, z osobnej výpovede dlžnika zo dňa 06.09.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.,dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Elena Caletková, nar. 29.01.1978, trvale
bytom Ulica Márie Terézie 3240/69, 908 51 Holíč, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
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K096094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čechová Petronela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 241, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/276/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Petronela Čechová, nar. 11.04.1986, bytom
908 80 Sekule 241, podnikajúceho pod obchodným menom Petronela Čechová, IČO: 43 542 352, s miestom
podnikania 908 80 Sekule 477, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.09.2007, zastúpeného: Centrom
právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v Trnave (ďalej len „dlžník“)
oznamuje, že dňa 30.10.2019 zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa OTP Banky Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916,
doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
P.č. Istina
pohľ EUR
3/1

v Úroky
EUR

v Úroky z omeš- Náklady
kania v EUR
z uplatnenia
EUR
10.680,26 3.088,13 538,12
1.237,00

Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
v suma
v
EUR
15.543,51 OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej banka) uzavrela s Petronelou
Čechovou, nar. 11.04.1986, bytom Sekule 241, PSČ 908 80,
Zmluvu o OTP refinanc exprese č. 083/2003/13SU dňa 25.11.2013,
na základe ktorej poskytla klientovi úver 13500,00 EUR so
splatnosťou 28.09.2023.
K rozhodujúcemu dňu, 31.7.2019, je pohľadávka banky z úveru
vyčíslená na 15543,51 EUR.
Prílohy:
1. Zmluva o OTP refinanc exprese č. 083/2003/13SU,
upomienka, výpoveď zmluvy
2. Vyčíslenie pohľadávky
3. Špecifikácia výpočtu pohľadávky, prehľad splátok a ich
započítanie, výpis z účtu
4. Poverenie pre JUDr. Leška Vladimíra
5. Poverenie pre Mgr. Magdalénu Martinkovú
6. Vyhlásenie

V Piešťanoch dňa 30.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Petronely Čechovej

K096095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Brezovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1405/33, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/85/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/85/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
konkurz sp.zn. 25OdK/85/2019 – dlžník - Peter Brezovský
JUDr. Marieta Katona, správca dlžníka Peter Brezovský, nar. 23.6.1957, bytom Hviezdoslavova 1405/33, 920 01
Hlohovec, ustanovená uznesením Okresným súdom Trnava zo dňa 16.4.2019, č. k. 25OdK/85/2019, zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa 24.4.2019.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.4.2019, č. k. 25OdK/85/2019 v právnej veci dlžníka o vyhlásenie
konkurzu bolo začaté konkurzné konanie (zverejnené v OV č. 79/2019 dňa 24.4.2019). Uznesením Okresného
súdu Trnava zo dňa 16.4.2019, č. k. 25OdK/85/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, za správcu
konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Marietu Katonu, so sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01
Dunajská Streda.
V konkurze boli prihlásené a následne zistené pohľadávky nasledovných nezabezpečených veriteľov:
1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
§
166b ods a) zákona č. 7/2005 ZKR /

36.643,66 Eur / po úprave na základe

2. Všeobecná úverová banka, a.s.
§ 166b ods a) zákona č. 7/2005 ZKR /

4.919,44 Eur / po úprave na základe

3. Východoslovenská energetika, a.s.

1.628,09 Eur

4. Mesto Hlohovec

163,96 Eur

5. Primas banka Slovensko, a.s.

974,33 Eur

Celková suma prihlásených pohľadávok:

44.329,48 Eur.

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Podľa § 167u 1 ZKR, po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bez zbytočné odkladu pripraví rozvrh výťažku (ďalej len „ rozvrh výťažku“).
Správca v súlade s § 167u ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate. Zároveň zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 174/2019
dňa 10.9.2019 pod č. K079690)
ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Speňaženie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku
Do rozvrhu výťažku bolo zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku dlžníka celkovo vo
výške 1.611,05 Eur. Ide o nasledovné súpisové zložky majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Obec: Hlohovec

kat.územie: Hlohovec

Štát: SR

LV č.: 5097

spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8

V ponukovom konaní bola dosiahnutá cena vyššie uvedených nehnuteľností v sume 1.111,05 eur za ktorú boli
nehnuteľnosti predané.
Typ súpisovej zložky majetku: preddavok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s
vedením konania v sume 500,- eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 878,89 Eur. Ide o nasledovné
položky:
a.
b.
c.
d.

paušálna odmena správcu 500,- eur
paušálna náhrada za vedenie kancelárie za obdobie 4/2019 do 10/2019 v sume 210,- eur
odmena správcu z výťažku 155,55 eur
súdny poplatok zo speňaženej sumy 13,34 eur.

III. Rozvrh výťažku
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 732,16 Eur (1.611,05 Eur
- 878,89 Eur).
V rámci rozvrhu preto sumu 732,16 € ako rozdiel celkových príjmov v konkurze a úhrnu pohľadávok proti
všeobecnej podstate navrhujem rozdeliť nasledovne:
Názov veriteľa
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Slovenská energetika
Mesto Hlohovec
Prima banka Slovensko, a.s.
SPOLU:

Zistená suma
36.643,66 €
4.919,44 €
1.628,09 €
163,96 €
974,33 €
44.329,48 €

% podiel
82,66%
11,10 %
3,67 %
0,37 %
2,2 %
100 %

Uspokojenie veriteľa v €
605,22 €
81,25 €
26,89 €
2,71 €
16,09 €
732,16 €

V Dun.Strede, 28.10.2019
JUDr. Marieta Katona, správkyňa dlžníka

K096096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Síposová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 726, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/246/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/246/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.07.2019 č. k.: 36OdK/246/2019-13, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 149/2019 zo dňa 05.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Valéria
Síposová, narodená 06.07.1975, trvale bytom Malý Lég 726, 930 37 Lehnice (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“).
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S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, 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: Valéria Síposová, narodená 06.07.1975, trvale
bytom Malý Lég 726, 930 37 Lehnice 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

K096097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Čižláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1976
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/272/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/272/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Anežka Čižláková, nar. 25.03.1976, trvale bytom 926 01
Sereď, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu.
Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Anežka Čižláková
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K096098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Ivánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 471/23, 930 12 Ohrady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/92/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/92/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
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Správca dlžníka Renáta Ivánová nar. 25.03.1976, Pažitná ulica 471/23, 930 12 Ohrady týmto oznamuje, že sa
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že
tento konkurz sa končí podľa ust. §167v ods. 2 ZKR, pretože sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiaden veriteľ.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho,
čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je
premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor z iného
podnetu, má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči
dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na
súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Renáta Ivánová nar. 25.03.1976, Pažitná
ulica 471/23, 930 12 Ohrady, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K096099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnenská 431 / 7, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/258/2019 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/258/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Helena Poláková, Brnenská 431/7, Kúty, ponúka
na predaj nasledovný majetok dlžníka:
Názov
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok

Druh pozemku

Výmera
[m2]

Názov
katastrálneho
územia

Číslo listu
vlastníctva

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky podiel
úpadcu

OSTATNE_PLOCHY

3525

Kúty

8354

2150

32/482475

ORNA_PODA

126

Kúty

8354

3240/2

32/482475

ORNA_PODA

192205

Kúty

8354

9582

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3525

Kúty

8354

2150

32/482475

ORNA_PODA

126

Kúty

8354

3240/2

32/482475

ORNA_PODA

192205

Kúty

8354

9582

32/482475

ZAHRADY

39

Kúty

8356

5175/10

32/482475
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pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
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pozemok
registra "C"
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registra "E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

ZAHRADY

39

Kúty

8356

5175/10

32/482475

ZAHRADY

436

Kúty

8356

5541/118

32/482475

ZAHRADY

375

Kúty

8356

5541/119

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

452

Kúty

8356

5541/122

32/482475

ZAHRADY

105

Kúty

8356

5541/133

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

167

Kúty

8356

5541/158

32/482475

ZAHRADY

2029

Kúty

8356

5575/1

32/482475

ORNA_PODA

80

Kúty

8356

5575/31

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

188

Kúty

8356

5575/91

32/482475

ZAHRADY

285

Kúty

8356

5575/110

32/482475

ZAHRADY

59

Kúty

8356

5575/111

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

140

Kúty

8356

5575/116

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

11

Kúty

8356

5575/117

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

18

Kúty

8356

5578/4

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

314

Kúty

8356

5578/5

32/482475

ORNA_PODA

5266

Kúty

8356

5718/126

32/482475

ORNA_PODA

54

Kúty

8356

5721/5

32/482475

ZAHRADY

309

Kúty

8356

5806/33

32/482475

ZAHRADY

185

Kúty

8356

5806/49

32/482475

ORNA_PODA

69

Kúty

8356

7677/1

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

122

Kúty

8356

7677/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

190

Kúty

8356

7722/89

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

117

Kúty

8356

7722/96

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

871

Kúty

8356

7722/112

32/482475

OVOCNE_SADY

311

Kúty

8356

7722/146

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

221

Kúty

8356

7722/147

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

77

Kúty

8356

7722/149

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

118

Kúty

8356

7722/150

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

383

Kúty

8356

7722/151

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 60

Kúty

8356

7722/155

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1

Kúty

8356

7722/156

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 29

Kúty

8356

7722/157

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 26

Kúty

8356

7722/158

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 4

Kúty

8356

7722/160

32/482475

ORNA_PODA

Kúty

8356

3263

32/482475

2590

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

79

Obchodný vestník 213/2019
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

ORNA_PODA

15174

Kúty

8356

3477

32/482475

ORNA_PODA

3920

Kúty

8356

4526

32/482475

ORNA_PODA

1860

Kúty

7973

2780/3

32/482475

ORNA_PODA

67657

Kúty

7973

2780/5

32/482475

LESNE_POZEMKY

2355

Kúty

7973

2807/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

5663

Kúty

7973

2807/3

32/482475

VODNE_PLOCHY

169

Kúty

7973

2835/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

12407

Kúty

7973

3025/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

7416

Kúty

7973

3025/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

19665

Kúty

7973

3025/15

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

924

Kúty

7973

3025/65

32/482475

ORNA_PODA

2205

Kúty

7973

3025/67

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1440

Kúty

7973

3025/68

32/482475

ORNA_PODA

141

Kúty

7973

3136/7

32/482475

ORNA_PODA

627

Kúty

7973

3136/8

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21639

Kúty

7973

3234/18

32/482475

ORNA_PODA

7629

Kúty

7973

3234/23

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3787

Kúty

7973

3238/2

32/482475

ORNA_PODA

815

Kúty

7973

3242/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

15060

Kúty

7973

3245/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1989

Kúty

7973

3263/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

789

Kúty

7973

3263/4

32/482475

ORNA_PODA

2111

Kúty

7973

4052/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

12040

Kúty

7973

4082/22

32/482475

ORNA_PODA

233

Kúty

7973

4084/21

32/482475

ORNA_PODA

3929

Kúty

7973

5510/2

32/482475

ORNA_PODA

3333

Kúty

7973

5510/4

32/482475

ORNA_PODA

3131

Kúty

7973

5510/5

32/482475

ORNA_PODA

3846

Kúty

7973

5510/6

32/482475

ORNA_PODA

3377

Kúty

7973

5510/7

32/482475

ORNA_PODA

6730

Kúty

7973

5510/8

32/482475

ORNA_PODA

6000

Kúty

7973

5510/9

32/482475

ORNA_PODA

3146

Kúty

7973

5510/10

32/482475

ORNA_PODA

828

Kúty

7973

5510/11

32/482475

ORNA_PODA

1937

Kúty

7973

5510/12

32/482475
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Obchodný vestník 213/2019
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

ORNA_PODA

1937

Kúty

7973

5510/12

32/482475

ORNA_PODA

2434

Kúty

7973

5510/13

32/482475

OVOCNE_SADY

2624

Kúty

7973

5510/19

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1782

Kúty

7973

5510/20

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1740

Kúty

7973

5510/21

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

250

Kúty

7973

5510/22

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

326

Kúty

7973

5510/23

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1459

Kúty

7973

5510/25

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

745

Kúty

7973

5510/26

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

270

Kúty

7973

5510/27

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

654

Kúty

7973

5510/28

32/482475

OVOCNE_SADY

121

Kúty

7973

5510/29

32/482475

ORNA_PODA

352

Kúty

7973

5510/30

32/482475

ORNA_PODA

361

Kúty

7973

5510/34

32/482475

ORNA_PODA

68

Kúty

7973

5510/35

32/482475

ORNA_PODA

845

Kúty

7973

5510/36

32/482475

ORNA_PODA

508

Kúty

7973

5510/37

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

11352

Kúty

7973

5541/10

32/482475

LESNE_POZEMKY

22624

Kúty

7973

5541/24

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

5638

Kúty

7973

5541/50

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 84

Kúty

7973

5541/175

32/482475

ZAHRADY

2703

Kúty

7973

5542/2

32/482475

ZAHRADY

345

Kúty

7973

5542/3

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

900

Kúty

7973

5575/41

32/482475

LESNE_POZEMKY

50867

Kúty

7973

5575/74

32/482475

LESNE_POZEMKY

3392

Kúty

7973

5575/97

32/482475

LESNE_POZEMKY

3986

Kúty

7973

5584/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5035

Kúty

7973

5650/5

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

511

Kúty

7973

5650/6

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

28229

Kúty

7973

5650/7

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8627

Kúty

7973

5650/10

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5227

Kúty

7973

5650/11

32/482475

ORNA_PODA

43945

Kúty

7973

5806/1

32/482475

ORNA_PODA

3771

Kúty

7973

5806/16

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16506

Kúty

7973

5806/24

32/482475
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Obchodný vestník 213/2019
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

ORNA_PODA

260

Kúty

7973

5806/83

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21

Kúty

7973

5806/84

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1012

Kúty

7973

5806/87

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 73

Kúty

7973

5806/110

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

Kúty

7973

5806/111

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 170

Kúty

7973

5806/112

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 30

Kúty

7973

5806/113

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6147

Kúty

7973

5806/114

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8848

Kúty

7973

5850/3

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6841

Kúty

7973

5850/5

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

336

Kúty

7973

5850/6

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

72

Kúty

7973

5850/7

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

321

Kúty

7973

5850/8

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9

Kúty

7973

5850/9

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

973

Kúty

7973

5850/10

32/482475

LESNE_POZEMKY

7358

Kúty

7973

5850/12

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

28337

Kúty

7973

5925/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2561

Kúty

7973

5928/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

22946

Kúty

7973

5928/3

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3010

Kúty

7973

5928/4

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

54

Kúty

7973

5928/6

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

4317

Kúty

7973

5939/91

32/482475

LESNE_POZEMKY

6630

Kúty

7973

5939/127

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2637

Kúty

7973

5939/130

32/482475

ORNA_PODA

6234

Kúty

7973

5939/132

32/482475

LESNE_POZEMKY

174158

Kúty

7973

5968/3

32/482475

LESNE_POZEMKY

479

Kúty

7973

5993/6

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

178038

Kúty

7973

6010/1

32/482475

LESNE_POZEMKY

901

Kúty

7973

6010/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

342

Kúty

7973

6010/3

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

11872

Kúty

7973

6018

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

217

Kúty

7973

6024/4

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

103

Kúty

7973

6024/5

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

529421

Kúty

7973

6028/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

10394

Kúty

7973

6028/4

32/482475

22
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Obchodný vestník 213/2019
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

OSTATNE_PLOCHY

10394

Kúty

7973

6028/4

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1424

Kúty

7973

6028/14

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3199

Kúty

7973

6028/15

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1760

Kúty

7973

6028/19

32/482475

ORNA_PODA

70545

Kúty

7973

6028/40

32/482475

ORNA_PODA

9570

Kúty

7973

6028/41

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

6412

Kúty

7973

6028/42

32/482475

LESNE_POZEMKY

310

Kúty

7973

6028/45

32/482475

LESNE_POZEMKY

2552

Kúty

7973

6028/46

32/482475

LESNE_POZEMKY

17855

Kúty

7973

6028/47

32/482475

LESNE_POZEMKY

252

Kúty

7973

6028/48

32/482475

ORNA_PODA

88

Kúty

7973

6028/49

32/482475

LESNE_POZEMKY

15670

Kúty

7973

6028/50

32/482475

LESNE_POZEMKY

179

Kúty

7973

6028/52

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

612

Kúty

7973

6028/70

32/482475

ORNA_PODA

19404

Kúty

7973

6257/2

32/482475

ORNA_PODA

118798

Kúty

7973

6687/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

50941

Kúty

7973

6687/3

32/482475

ORNA_PODA

2300

Kúty

7973

6687/5

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

53930

Kúty

7973

6687/7

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 334

Kúty

7973

6687/47

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

822

Kúty

7973

6687/48

32/482475

VODNE_PLOCHY

10164

Kúty

7973

6687/50

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

5254

Kúty

7973

6728/2

32/482475

ORNA_PODA

1695

Kúty

7973

6740/4

32/482475

ORNA_PODA

7390

Kúty

7973

6970/4

32/482475

ORNA_PODA

2584

Kúty

7973

6970/5

32/482475

ORNA_PODA

1919

Kúty

7973

6970/6

32/482475

ORNA_PODA

1976

Kúty

7973

6970/7

32/482475

ORNA_PODA

2233

Kúty

7973

6970/8

32/482475

ORNA_PODA

1124

Kúty

7973

6970/9

32/482475

ORNA_PODA

17459

Kúty

7973

7207/4

32/482475

ORNA_PODA

488

Kúty

7973

7207/6

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3383

Kúty

7973

7238/22

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1724

Kúty

7973

7238/23

32/482475
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pozemok
registra "C"
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pozemok
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pozemok
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pozemok
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pozemok
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pozemok
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pozemok
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pozemok
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pozemok
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pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

OSTATNE_PLOCHY

2543

Kúty

7973

7238/32

32/482475

ZAHRADY

557

Kúty

7973

7238/33

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2584

Kúty

7973

7238/38

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

18

Kúty

7973

7238/39

32/482475

ORNA_PODA

12328

Kúty

7973

7261/14

32/482475

ORNA_PODA

16356

Kúty

7973

7261/16

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

77

Kúty

7973

7701/7

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1280

Kúty

7973

7701/8

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

76821

Kúty

7973

7706/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

742

Kúty

7973

7707/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1416

Kúty

7973

7708/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

34933

Kúty

7973

7722/102

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9043

Kúty

7973

7817/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8038

Kúty

7973

8350/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

126

Kúty

7973

8350/3

32/482475

ORNA_PODA

10368

Kúty

7973

8408/14

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1009

Kúty

7973

8408/29

32/482475

ORNA_PODA

16973

Kúty

7973

8408/37

32/482475

ORNA_PODA

2305

Kúty

7973

8408/38

32/482475

ORNA_PODA

4058

Kúty

7973

8408/40

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

335

Kúty

7973

8428/2

32/482475

ORNA_PODA

300

Kúty

7973

8531/19

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5750

Kúty

7973

8598/10

32/482475

ORNA_PODA

6376

Kúty

7973

8630/2

32/482475

ORNA_PODA

64

Kúty

7973

8630/3

32/482475

ORNA_PODA

15631

Kúty

7973

8780/22

32/482475

ORNA_PODA

819

Kúty

7973

8780/24

32/482475

ORNA_PODA

7957

Kúty

7973

8780/25

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

785

Kúty

7973

8780/28

32/482475

ORNA_PODA

166

Kúty

7973

8780/29

32/482475

ORNA_PODA

30

Kúty

7973

8780/30

32/482475

ORNA_PODA

373

Kúty

7973

9377/7

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1277

Kúty

7973

9377/8

32/482475

ORNA_PODA

25585

Kúty

7973

9377/9

32/482475

ORNA_PODA

353

Kúty

7973

9582/118

32/482475
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

ORNA_PODA

353

Kúty

7973

9582/118

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

120

Kúty

7973

9650/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

27993

Kúty

7973

9960/2

32/482475

ORNA_PODA

24803

Kúty

7973

10480/2

32/482475

ORNA_PODA

1002

Kúty

7973

10848/10

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2423

Kúty

7973

11210/1

32/482475

ORNA_PODA

354

Kúty

7973

11210/3

32/482475

ORNA_PODA

1860

Kúty

7973

2780/3

32/482475

ORNA_PODA

67657

Kúty

7973

2780/5

32/482475

LESNE_POZEMKY

2355

Kúty

7973

2807/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

5663

Kúty

7973

2807/3

32/482475

VODNE_PLOCHY

169

Kúty

7973

2835/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

12407

Kúty

7973

3025/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

7416

Kúty

7973

3025/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

19665

Kúty

7973

3025/15

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

924

Kúty

7973

3025/65

32/482475

ORNA_PODA

2205

Kúty

7973

3025/67

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1440

Kúty

7973

3025/68

32/482475

ORNA_PODA

141

Kúty

7973

3136/7

32/482475

ORNA_PODA

627

Kúty

7973

3136/8

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21639

Kúty

7973

3234/18

32/482475

ORNA_PODA

7629

Kúty

7973

3234/23

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3787

Kúty

7973

3238/2

32/482475

ORNA_PODA

815

Kúty

7973

3242/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

15060

Kúty

7973

3245/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1989

Kúty

7973

3263/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

789

Kúty

7973

3263/4

32/482475

ORNA_PODA

2111

Kúty

7973

4052/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

12040

Kúty

7973

4082/22

32/482475

ORNA_PODA

233

Kúty

7973

4084/21

32/482475

ORNA_PODA

3929

Kúty

7973

5510/2

32/482475

ORNA_PODA

3333

Kúty

7973

5510/4

32/482475

ORNA_PODA

3131

Kúty

7973

5510/5

32/482475

ORNA_PODA

3846

Kúty

7973

5510/6

32/482475

ORNA_PODA

3377

Kúty

7973

5510/7

32/482475
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pozemok
registra "C"
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

ORNA_PODA

6730

Kúty

7973

5510/8

32/482475

ORNA_PODA

6000

Kúty

7973

5510/9

32/482475

ORNA_PODA

3146

Kúty

7973

5510/10

32/482475

ORNA_PODA

828

Kúty

7973

5510/11

32/482475

ORNA_PODA

1937

Kúty

7973

5510/12

32/482475

ORNA_PODA

2434

Kúty

7973

5510/13

32/482475

OVOCNE_SADY

2624

Kúty

7973

5510/19

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1782

Kúty

7973

5510/20

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1740

Kúty

7973

5510/21

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

250

Kúty

7973

5510/22

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

326

Kúty

7973

5510/23

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1459

Kúty

7973

5510/25

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

745

Kúty

7973

5510/26

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

270

Kúty

7973

5510/27

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

654

Kúty

7973

5510/28

32/482475

OVOCNE_SADY

121

Kúty

7973

5510/29

32/482475

ORNA_PODA

352

Kúty

7973

5510/30

32/482475

ORNA_PODA

361

Kúty

7973

5510/34

32/482475

ORNA_PODA

68

Kúty

7973

5510/35

32/482475

ORNA_PODA

845

Kúty

7973

5510/36

32/482475

ORNA_PODA

508

Kúty

7973

5510/37

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

11352

Kúty

7973

5541/10

32/482475

LESNE_POZEMKY

22624

Kúty

7973

5541/24

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

5638

Kúty

7973

5541/50

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 84

Kúty

7973

5541/175

32/482475

ZAHRADY

2703

Kúty

7973

5542/2

32/482475

ZAHRADY

345

Kúty

7973

5542/3

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

900

Kúty

7973

5575/41

32/482475

LESNE_POZEMKY

50867

Kúty

7973

5575/74

32/482475

LESNE_POZEMKY

3392

Kúty

7973

5575/97

32/482475

LESNE_POZEMKY

3986

Kúty

7973

5584/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5035

Kúty

7973

5650/5

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

511

Kúty

7973

5650/6

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

28229

Kúty

7973

5650/7

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8627

Kúty

7973

5650/10

32/482475
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pozemok
registra "C"
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Deň vydania: 05.11.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8627

Kúty

7973

5650/10

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5227

Kúty

7973

5650/11

32/482475

ORNA_PODA

43945

Kúty

7973

5806/1

32/482475

ORNA_PODA

3771

Kúty

7973

5806/16

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16506

Kúty

7973

5806/24

32/482475

ORNA_PODA

260

Kúty

7973

5806/83

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21

Kúty

7973

5806/84

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1012

Kúty

7973

5806/87

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 73

Kúty

7973

5806/110

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

Kúty

7973

5806/111

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 170

Kúty

7973

5806/112

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 30

Kúty

7973

5806/113

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6147

Kúty

7973

5806/114

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8848

Kúty

7973

5850/3

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6841

Kúty

7973

5850/5

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

336

Kúty

7973

5850/6

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

72

Kúty

7973

5850/7

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

321

Kúty

7973

5850/8

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9

Kúty

7973

5850/9

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

973

Kúty

7973

5850/10

32/482475

LESNE_POZEMKY

7358

Kúty

7973

5850/12

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

28337

Kúty

7973

5925/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2561

Kúty

7973

5928/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

22946

Kúty

7973

5928/3

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3010

Kúty

7973

5928/4

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

54

Kúty

7973

5928/6

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

4317

Kúty

7973

5939/91

32/482475

LESNE_POZEMKY

6630

Kúty

7973

5939/127

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2637

Kúty

7973

5939/130

32/482475

ORNA_PODA

6234

Kúty

7973

5939/132

32/482475

LESNE_POZEMKY

174158

Kúty

7973

5968/3

32/482475

LESNE_POZEMKY

479

Kúty

7973

5993/6

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

178038

Kúty

7973

6010/1

32/482475

LESNE_POZEMKY

901

Kúty

7973

6010/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

342

Kúty

7973

6010/3

32/482475
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OSTATNE_PLOCHY

11872

Kúty

7973

6018

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

217

Kúty

7973

6024/4

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

103

Kúty

7973

6024/5

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

529421

Kúty

7973

6028/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

10394

Kúty

7973

6028/4

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1424

Kúty

7973

6028/14

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3199

Kúty

7973

6028/15

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1760

Kúty

7973

6028/19

32/482475

ORNA_PODA

70545

Kúty

7973

6028/40

32/482475

ORNA_PODA

9570

Kúty

7973

6028/41

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

6412

Kúty

7973

6028/42

32/482475

LESNE_POZEMKY

310

Kúty

7973

6028/45

32/482475

LESNE_POZEMKY

2552

Kúty

7973

6028/46

32/482475

LESNE_POZEMKY

17855

Kúty

7973

6028/47

32/482475

LESNE_POZEMKY

252

Kúty

7973

6028/48

32/482475

ORNA_PODA

88

Kúty

7973

6028/49

32/482475

LESNE_POZEMKY

15670

Kúty

7973

6028/50

32/482475

LESNE_POZEMKY

179

Kúty

7973

6028/52

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

612

Kúty

7973

6028/70

32/482475

ORNA_PODA

19404

Kúty

7973

6257/2

32/482475

ORNA_PODA

118798

Kúty

7973

6687/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

50941

Kúty

7973

6687/3

32/482475

ORNA_PODA

2300

Kúty

7973

6687/5

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

53930

Kúty

7973

6687/7

32/482475

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 334

Kúty

7973

6687/47

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

822

Kúty

7973

6687/48

32/482475

VODNE_PLOCHY

10164

Kúty

7973

6687/50

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

5254

Kúty

7973

6728/2

32/482475

ORNA_PODA

1695

Kúty

7973

6740/4

32/482475

ORNA_PODA

7390

Kúty

7973

6970/4

32/482475

ORNA_PODA

2584

Kúty

7973

6970/5

32/482475

ORNA_PODA

1919

Kúty

7973

6970/6

32/482475

ORNA_PODA

1976

Kúty

7973

6970/7

32/482475

ORNA_PODA

2233

Kúty

7973

6970/8

32/482475

ORNA_PODA

1124

Kúty

7973

6970/9

32/482475
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ORNA_PODA

1124

Kúty

7973

6970/9

32/482475

ORNA_PODA

17459

Kúty

7973

7207/4

32/482475

ORNA_PODA

488

Kúty

7973

7207/6

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

3383

Kúty

7973

7238/22

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1724

Kúty

7973

7238/23

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2543

Kúty

7973

7238/32

32/482475

ZAHRADY

557

Kúty

7973

7238/33

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

2584

Kúty

7973

7238/38

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

18

Kúty

7973

7238/39

32/482475

ORNA_PODA

12328

Kúty

7973

7261/14

32/482475

ORNA_PODA

16356

Kúty

7973

7261/16

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

77

Kúty

7973

7701/7

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1280

Kúty

7973

7701/8

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

76821

Kúty

7973

7706/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

742

Kúty

7973

7707/2

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1416

Kúty

7973

7708/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

34933

Kúty

7973

7722/102

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9043

Kúty

7973

7817/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8038

Kúty

7973

8350/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

126

Kúty

7973

8350/3

32/482475

ORNA_PODA

10368

Kúty

7973

8408/14

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

1009

Kúty

7973

8408/29

32/482475

ORNA_PODA

16973

Kúty

7973

8408/37

32/482475

ORNA_PODA

2305

Kúty

7973

8408/38

32/482475

ORNA_PODA

4058

Kúty

7973

8408/40

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

335

Kúty

7973

8428/2

32/482475

ORNA_PODA

300

Kúty

7973

8531/19

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5750

Kúty

7973

8598/10

32/482475

ORNA_PODA

6376

Kúty

7973

8630/2

32/482475

ORNA_PODA

64

Kúty

7973

8630/3

32/482475

ORNA_PODA

15631

Kúty

7973

8780/22

32/482475

ORNA_PODA

819

Kúty

7973

8780/24

32/482475

ORNA_PODA

7957

Kúty

7973

8780/25

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

785

Kúty

7973

8780/28

32/482475

ORNA_PODA

166

Kúty

7973

8780/29

32/482475
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ORNA_PODA

30

Kúty

7973

8780/30

32/482475

ORNA_PODA

373

Kúty

7973

9377/7

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1277

Kúty

7973

9377/8

32/482475

ORNA_PODA

25585

Kúty

7973

9377/9

32/482475

ORNA_PODA

353

Kúty

7973

9582/118

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

120

Kúty

7973

9650/2

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

27993

Kúty

7973

9960/2

32/482475

ORNA_PODA

24803

Kúty

7973

10480/2

32/482475

ORNA_PODA

1002

Kúty

7973

10848/10

32/482475

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2423

Kúty

7973

11210/1

32/482475

ORNA_PODA

354

Kúty

7973

11210/3

32/482475

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
písomne na adresu kancelárie správcu v jednom vyhotovení. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN SK94 1111 0000 0013 7165 0007, variabilný symbol 362412018.
Neúspešným záujemcom bude zložená záloha v plnom rozsahu vrátená.Správca vyhodnotí ponuky v lehote 14
dní od skončenia ponukového konania. Rozhoduje vždy vyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Osoba podľa § 167r ods.4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
V Dunajskej Strede dňa 30.10.2019
JUDr. Peter Kubik, správca

K096100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hlboká 6441/25, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1967
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/273/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/273/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Ján Bango, nar. 11.06.1967, trvale bytom Ulica Hlboká
6441/25, 917 01 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Ján Bango
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jablonický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/255/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/255/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Jablonický, nar. 11.09.1985, trvale bytom
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves, IČO: 47 534 184, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku
veriteľa: Mesto Senica, IČO: 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, vo výške 30,00 eur (por. č. 32),
ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 30.10.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K096102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jablonický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/255/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/255/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Jablonický, nar. 11.09.1985, trvale bytom
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves, IČO: 47 534 184, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku
veriteľa: Okresné stavebné bytové družstvo Senica, IČO: 00 223 093, Štefánikova 718, 905 01 Senica, vo výške
125,12 eur (por. č. 33), ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 30.10.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K096103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Uhlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seredská 4090/18, 917 05 Trnava - Modranka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.8.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/214/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/214/2018
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. 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 24.10.2018, pod č. k.
25OdK/214/2018 - 12 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Peter Uhlík, nar.
15.8.1986, Seredská 4090/18, 91705 Trnava- Modranka (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 Peter Uhlík, nar. 15.8.1986, Seredská 4090/18,
91705 Trnava - Modranka zruší.
V Dun.Strede, 30.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K096104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/293/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Malík, narodený 02.08.1970, trvale bytom
Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica, IČO: 44 530 617, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa. Popis majetku dlžníka, ktorý je
predmetom tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejnený v OV č. 206/2019 dňa 24.10.2019 pod
položkou K093948.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Majetok dlžníka
/súpisová zložka majetku č. 1 a č. 2/ sa odpredáva ako celok/jeden súbor majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 33 29 33 333, príp. mailom na adrese:
ondreicka@akko.sk.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Štefan Malík - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 29.10. 2019, JUDr. Peter Ondreička, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta 924 01, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1956
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/12/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 05.02.2019 č. k.: 25OdK/12/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech
Bendík, nar. 18.09.1956, trvale bytom: 924 01 Galanta (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806
(ďalej v texte len ako „Správca“).
týmto vyhlasuje prvé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019, a to:
A. POZEMKY :
Č.
súp. Parcela
zložky
č.

Druh pozemku Výmera LV č.

1.

1188/26

ostatná plocha

2.

1369

3.

1591

Katastrálne
územie

Žiželice
Cidlinou
trvalý
trávny
Žiželice
1447 m2 822
porast
Cidlinou
Žiželice
orná pôda
8478 m2 822
Cidlinou
1195 m2 822

Okres
a štát
nad
Kolín,
Žiželice
ČR
nad
Kolín,
Žiželice
ČR
nad
Kolín,
Žiželice
ČR
Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/27

44,00 EUR

1/27

53,00 EUR

1/27

314,00 EUR

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 za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za Súbor majetku je stanovená na 100% Súpisovej hodnoty.
Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa
ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zábezpeky:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zábezpeky musí byť pripísaná
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 25122019 a uvedením
poznámky: „Zábezpeka konkurz Bendík“ 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Vojtech
Bendík, 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
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 Súbor majetku, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o zaslanie súvisiacich fotografií je možné zasielať
darekon.spravca@gmail.com.

na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:

Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov. 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 Vojtech Bendík, 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 zábezpeka 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, ktorý musí byť
úradne osvedčený, s tým, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastru
nemovitostí v ČR a prípadne iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
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
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.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K096106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: U-144-001/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV

1. Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/34/2016 zo dňa 19.10.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcu Peter Mišovič, bytom Gejzu Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava, nar. 17.12.1972 (ďalej len „úpadca“) a do
funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
„Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a ods. 2 ZKR:
„(1)Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu
ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
„(2)Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.“

V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 a ods. 2 ZKR platí:
„(1)Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej
podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“
„(2) Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa
môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.“

V zmysle ustanovenia § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) platí:
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis
doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
schvaľovať.“

2. Opis doterajšieho priebehu konkurzu so zameraním na skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu. Zo strany
správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len
všeobecná podstata.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie, že majetkovú podstatu úpadcu tvoria nasledovné súpisové zložky:

Tab. č. 1: Súpisové zložky všeobecnej podstaty - Iné majetkové hodnoty:
Popis
Peňažná hotovosť úpadcu
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v EUR
1 700,00 EUR
663,88 EUR

Tab. č. 2: Súpisové zložky všeobecnej podstaty - Peňažné pohľadávky:
Popis
Kreditný úrok z vkladu na konkurznom účte
Zrážky zo mzdy za mesiace 12/2016 - 07/2019 v rozsahu, v ktorom podliehajú konkurzu
Pohľadávka z bankového účtu vo vlastníctve úpadcu (IBAN: SK80 5200 0000 0000 1494 8644)

Súpisová hodnota v EUR
0,05 EUR
2 042,21 EUR
7,00 EUR

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE
NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
1. Výťažok zo speňaženia

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a spôsob ich
speňaženia:

Tab. č. 3: Majetok všeobecnej podstaty - príjmy zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Popis
Peňažná hotovosť úpadcu
Kreditný úrok z vkladu na konkurznom účte
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Zrážky zo mzdy za mesiace 12/2016 - 05/2019 v rozsahu, v ktorom podliehajú konkurzu
Pohľadávka z bankového účtu vo vlastníctve úpadcu (IBAN: SK80 5200 0000 0000 1494 8644)
SPOLU

Výťažok na danú súpisovú zložku v EUR
1 700,00 EUR
0,05 EUR
663,88 EUR
2 042,21 EUR
0,00 EUR
4 406,14 EUR

Podľa ustanovenia § 91 ods. 4 ZKR platí:
„O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne
pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku
správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak
správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný
výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom
vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.”

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 4 406,14 EUR.
2. Pohľadávky proti podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám
majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu,
uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažky zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
znižujú o pohľadávky proti podstate priradené k jednotlivým súpisovým zložkám majetku.

Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti jednotlivým podstatám tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu
výťažku a zoznam pohľadávok proti podstate s uvedením právneho dôvodu, času vzniku, času
uspokojenia a veriteľa pohľadávky proti podstate, ako aj dôvodu jej priradenia k príslušnej súpisovej
zložke majetku v intenciách úpravy § 87 ZKR tvorí Prílohu č. 2 tohto návrhu rozvrhu výťažku.

Pohľadávky rozpočítané proti všeobecnej podstate vznikli vo výške spolu 3 856,67 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku.

V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku
SR, poradie pohľadávky proti podstate nenamietol u správcu zástupca veriteľov, zabezpečený veriteľ a ani žiadna
osoba tvrdiaca, že je veriteľom pohľadávky proti podstate. 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.
3. Odmena správcu

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Trnava vo výške
796,66 EUR s DPH (nakoľko bol správca v rozhodnom období platiteľom DPH).

Pri výpočte odmeny správcu z výťažku boli aplikované tieto právne normy:

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky platí:
„(1) Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z
nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti
právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.“
„(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“

S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku všeobecnej podstaty (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) vo veci:
·
·

peňažných pohľadávok – zrážky zo mzdy a iných príjmov podielom 5 % zo základu (§ 17 ods. 2
vyhlášky)
zabezpečenia peňažnej hotovosti a výplaty nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu podielom 1 % zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky)

Tab. č. 4: Vyčíslenie odmeny správcu z výťažku každej súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty:
Odmena správcu z výťažku

Základ pre
odmeny

Zrážky zo mzdy úpadcu

2 042,21 EUR

Peňažná hotovosť úpadcu a nespotrebovaná časť preddavku pre
2 363,88 EUR
predb. správu
SPOLU

výpočet Odmena
DPH

bez Odmena
DPH

s

§ Vyhlášky

102,11 EUR

122,53 EUR

§ 17 ods. 1 a
2

23,64 EUR

28,37 EUR

§ 20 ods. 2

125,75 EUR

150,90 EUR

V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu vo výške 150,90
EUR s DPH.
4. Súdny poplatok za konkurzné konanie

Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“) platí:
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa
vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.”

Podľa ustanovenia § 7 ods. 11 ZoSP platí:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak
suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa však

neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (4 406,14 EUR = 4 406,00
EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 8,81 EUR a po zaokrúhlení na pol eura nadol 8,50 EUR.
5. Suma určená na uspokojenie zistených nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

4 406,14 EUR
3 856,67 EUR
549,47 EUR

•.

·

Triedy nezabezpečených veriteľov podľa zisteného poradia uspokojovania pohľadávok zo
všeobecnej podstaty
•. Pohľadávky zaradené do triedy Prednostná pohľadávka z reštrukturalizačného konania (§
120 ods. 4 zákona) – por. „A“
žiadne pohľadávky

·

•. Pohľadávky zaradené do triedy Pohľadávka z nového úveru (§ 141 zákona) – por. „B“
žiadne pohľadávky
•.

·

Pohľadávky zaradené do triedy Pohľadávka z poistenia voči poisťovni (§ 195 ods. 1 a 2
zákona) – por. „C“
žiadne pohľadávky

·

•. Pohľadávky zaradené do triedy Podriadená pohľadávka (§ 95 ods. 2 zákona) – por. „D“
žiadne pohľadávky
•.

Pohľadávky zaradené do triedy Iná pohľadávka – por. „E“

Tab. č. 5: Zoznam veriteľov, zistených pohľadávok so zisteným poradím uplatnených pohľadávok „E“
a projekcia ich navrhovaného uspokojenia
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Celková
suma
zistených % podiel na celkovej sume zistených Suma
určená
na
uspokojenie
pohľadávok veriteľa
pohľadávok všetkých veriteľov
zistených pohľadávok veriteľa

Consumer
Finance
2 144,30 €
Holding, a.s.
OTP
Banka
10 743,00 €
Slovensko, a.s.
PROFI
CREDIT
4 844,13 €
Slovakia, s.r.o.
Prvá
stavebná
13 800,19 €
sporiteľňa ,a.s.
SPOLU
31 531,62 €

6,80%

37,37 €

34,07%

187,21 €

15,36%

84,41 €

43,77%

240,48 €

100,00%

549,47 €

7. Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá zástupcovi veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov:

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. v postavení zástupcu veriteľov v právnej veci úpadcu Peter Mišovič, bytom Gejzu
Dusíka 2816/61, 917 01 Trnava, nar. 17.12.1972, vedenej pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25K/34/2016 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 15.08.2019

r o z h o d o l:

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. v postavení zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR s c h v a ľ u j e návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 15.08.2019 podľa návrhu správcu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

4 406,14 EUR
3 856,67 EUR
549,47 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

Tab. č. 6: Zoznam veriteľov s určením schválenej sumy uspokojenia zistených pohľadávok
Označenie veriteľa
Consumer Finance Holding, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa ,a.s.
SPOLU

Schválená suma uspokojenia zistených pohľadávok veriteľa
37,37 €
187,21 €
84,41 €
240,48 €
549,47 €

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
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výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku SR, tento návrh konečného rozvrhu
výťažku schválil.

Podľa ustanovenia § 101 ods.1 ZKR:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

S úctou

JUDr. Dominika Árvaiová, komplementár SKP, k.s.
správca úpadcu Peter Mišovič

K096107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Beranom 2390/10, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/179/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/179/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Havná č. 6, 927 01 Šaľa, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1887, správca konkurznej podstaty úpadcu: Daniel Slovák,
narodený 16.11.1974, trvale bytom Pod Beranom 2390/10, 920 01 Hlohovec, týmto v zmysle ustanovenia § 76
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Por.
Meno a priezvisko/ názov Súpisová
Suma
Mena Právny dôvod vzniku
č.
dlžníka
hodnota
Výťažok z dobrovoľnej dražby JUDr. Miroslav Holčík, notár,
39.653,14
1
39.653,14 EUR DDr.
051/2017
zložený
do so sídlom Nám. 1. mája
eur
notárskej úschovy dňa 01.10.2018 1121/14, 921 01 Piešťany

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 29.10.2019
písm. b) ZKR

V Šali, 29.10.2019
Mgr. Marcela Turasová, správca
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Deň vydania: 05.11.2019

K096108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Marianna Krčmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/85/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/85/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.11.2017 č. k.: 36OdK/85/2017-14, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 230/2017 zo dňa 04.12.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr.
Marianna Krčmáriková, nar. 07.12.1970, trvale bytom A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď (ďalej v texte len ako
„Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava (ďalej v texte len ako „Správca“).
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.“
V zmysle § 167u ods. 2 ZKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“
V zmysle § 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.“
V súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR Správca zverejnil oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 176/2019 zo dňa 12.09.2019.
·

Náklady konkurzu v zmysle ustanovenia § 167t ods. 1 ZKR sú nasledovné:

por. dátum
č.

doručenia

1

14.12.17

2

31.12.17

3

31.01.18

4

28.2.18

5

31.3.18

6

11.4.18

7

30.4.18

8

31.5.18

9

30.6.18

10

31.7.18

11

31.8.18

12

30.9.18

veriteľ
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.

Erik

právny dôvod vzniku

§ 167t
ods.
ZKR:

poštové poplatky - žiadosti o súčinnosť CDCP SR, a.s., OR PZ GA

Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik
poštové poplatky - žiadosť o súčinnosť Marián Krčmárik
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie

12/2017 podľa
01/2018 podľa
02/2018 podľa
03/2018 podľa

kancelárie za mesiac 04/2018 podľa
kancelárie za mesiac 05/2018 podľa
kancelárie za mesiac 06/2018 podľa
kancelárie za mesiac 07/2018 podľa
kancelárie za mesiac 08/2018 podľa
kancelárie za mesiac 09/2018 podľa

prihlásená výška
2

suma

úhrady

písm. b)

3,40 €

3,40 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

1,25 €

1,25 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

kancelárie za mesiac 10/2018 podľa
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13

31.10.18

14

30.11.18

15

31.12.18

16

31.1.19

17

28.2.19

18

31.3.19

19

30.4.19

20

31.5.19

21

30.6.19

22

31.7.19

23

31.8.19

24

12.9.19

25

13.9.19

JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský
JUDr.
Bilský

Konkurzy a reštrukturalizácie

Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik paušálna náhrada nákladov za vedenie
§24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Erik
poštové poplatky
Erik

Deň vydania: 05.11.2019

kancelárie za mesiac 10/2018 podľa
kancelárie za mesiac 11/2018 podľa
kancelárie za mesiac 12/2018 podľa
kancelárie za mesiac 01/2019 podľa
kancelárie za mesiac 02/2019 podľa
kancelárie za mesiac 03/2019 podľa
kancelárie za mesiac 04/2019 podľa
kancelárie za mesiac 05/2019 podľa
kancelárie za mesiac 06/2019 podľa
kancelárie za mesiac 07/2019 podľa
kancelárie za mesiac 08/2019 podľa

poštové poplatky

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

30,00 €

30,00 €

písm. b)

1,55 €

1,55 €

písm. b)

1,55 €

1,55 €

SPOLU:

·

637,75 €

Rozvrh výťažku:

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 167u ods. 2 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom :
Náklady konkurzu celkom:
Výťažok po odpočítaní nákladov konkurzu:
Výška uspokojovaných pohľadávok celkom:
Pomerné uspokojenie v %:
Por. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VERITEĽ

VÝŠKA POHĽADÁVOK PRE ROZVRH PERCENTO
VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
USPOKOJENIA

BENCONT
COLLECTION,
a.s.
15 792,48 €
(pôvodný veriteľ: Poštová banka, a.s.)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA 2 956,50 €
Poštová banka, a.s.
10 719,82 €
Slovenska republika- Daňový úrad
57,53 €
Trnava
Všeobecná úverová banka, a.s.
20 296,57 €
VÚB Leasing, a.s.
2 225,65 €
Bc.
Marián
Krčmárik
po
lehote
0,00 €
pohľadávky vylúčené z uspokojenia podľa
§ 166b ods. 1 písm. e) ZKR
MIB Invest, s.r.o. - po lehote
16 068,49 €
Ostatní vlastníci bytov v bytovom dome
145,51 €
A. Hlinku 3058/16 Sereď -po lehote
68 262,55 €

SPOLU

22 603,48 €
637,75 €
21 965,73 €
68 262,55 €
32,1783 %
VÝŠKA
USPOKOJENIA

32,1783%

5 081,75 €

32,1783%
32,1783%

951,35 €
3 449,46 €

32,1783%

18,51 €

32,1783%
32,1783%

6 531,09 €
716,18 €

32,1783%

0,00 €

32,1783%

5 170,57 €

32,1783%

46,82 €
21 965,73 €

JUDr. Erik Bilský, správca
dlžníka Mgr. Marianna Krčmáriková

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

105

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

K096109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Orság
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Výstavisku 527/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/630/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/630/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.06.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 24.09.2019 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 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"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Martin Orság, nar. 30.06.1974, trvale bytom
k Výstavisku 527/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, sp. zn. 38OdK/630/2019, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K096110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bretschneider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 513, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/635/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/635/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
číslo

1

Typ
súpisovej
zložky
majetku

Peňažná
pohľadávka

Opis súpisovej zložky majetku

Spoluvlastnícky
podiel

Pohľadávka voči OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze,
Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO: 00153273, istina:
24.113,53 Eur, príslušenstvo: 0,- Eur, celkom: 24.113,53 Eur;
právny dôvod: dodávky pracovných pomôc a spotrebného
materiálu. Pohľadávka prihlásená do konkurzného konania
vedeného Krajským súdom v Bratislave sp. zn.: 7K/75/2002,
správca: JUDr. Katarína Ryšánková so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 9, 811 07 Bratislava, označenie FA: neznáme;

1/1

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

majetok
dlžníka
podliehajúci
konkurzu

V Trenčíne, dňa 30.10.2019
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Deň vydania: 05.11.2019

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Jaroslav Bretschneider

K096111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Úprava súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu Bolton Real s.r.o. v konkurze, Laurinská 18 Bratislava, IČO: 36 615 200
v zmysle § 76 ods. 3 a § 77 ods.6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v zmysle Znaleckého posudku č. 129/2019 vypracovaného
znalcom Ing. Róbertom Gergičom, ev.č. 910900 úpravu súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 42/2012 :
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok
Položka súpisu: 57; Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 39; obec: Piešťany; okres:
Piešťany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Piešťany; číslo LV: 8541; parcelné číslo: 12212/154;
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6; súpisová hodnota majetku (aj mena): 97,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;

JUDr. Ján Súkeník, správca

K096112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jalčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koncová ulica 168 / 30, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/22/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Jalčová, nar. 01.06.1941, trvale bytom
Koncová 168/30, 971 01 Prievidza, štátny občan SR podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej
podstaty:
Poradové číslo:

1
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Typ súpisnej položky majetku:
Celková suma:
Mena:
Stav:
Súpisová hodnota
Mena:
Spoluvlastnícky podiel
Deň zápisu:

Sklenené (tortové) podnosy na stopke 150 ks á 1 Eur
150,00
Eur
nepoužívané (predpokladaný rok výroby 2005)
150,00
Eur
vo výlučnom vlastníctve úpadcu
18.11.2016

Poradové číslo:
Typ súpisnej položky majetku:
Celková suma:
Mena:
Stav:
Súpisová hodnota
Mena:
Spoluvlastnícky podiel
Deň zápisu:

2
Elektrické výhrevné dosky OWEL 300 ks á 5 Eur
1 500,00
Eur
nepoužívané (predpokladaný rok výroby 2005)
1 500,00
Eur
vo výlučnom vlastníctve úpadcu
18.11.2016

Poradové číslo:
Typ súpisnej položky majetku:
Celková suma:
Mena:
Stav:
Súpisová hodnota
Mena:
Spoluvlastnícky podiel
Deň zápisu:

3
FORD Tranzit
220,00
Eur
rok výroby 1989, nepojazdné bez príslušných STK
220,00
Eur
vo výlučnom vlastníctve úpadcu
18.11.2016

Deň vydania: 05.11.2019

V 1.kole sa majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100 % súpisovej hodnoty.
Majetok sa speňažuje spolu ako celok. Nie je preto možné predložiť samostatnú ponuku na jednotlivé
zložky majetku.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu na adresu Námestie
slobody 1618/9, 020 01 Púchov. V predloženej ponuke musí byť uvedené označenie záujemcu, v prípade
právnických osôb obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, v prípade fyzických osôb – podnikateľov
meno priezvisko, obchodné meno, daňové identifikačné číslo, bydlisko a miesto podnikania, v prípade
fyzických osôb – nepodnikateľov meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo. V ponuke musí byť tiež
uvedená spisová značka: 40K/22/2016, označenie konkurzného spisu 40K/22/2016 S 1372, označenie
úpadcu Mária Jalčová, označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny v eurách, aktuálny výpis
z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu nie
starší ako 30 dní, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu, doklad
preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet IBAN: SK35 0200 0000 0037 3935 7853, vo výške
minimálne 10% z ponúkanej kúpnej ceny, vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo
výške 10% z uhradenej zálohy na kúpnu cenu v prospech všeobecnej podstaty. Zmluvnú pokutu vo výške
10% z uhradenej zálohy na kúpnu cenu v prospech všeobecnej podstaty zaplatí záujemca, ktorý ako víťaz
verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom. Prílohou predloženej ponuky do ponukového konania bude aj vyhlásenie záujemcu, že si
nebude nárokovať žiadne úroky a ani iné príslušenstvo zo zaplatenej zálohy počas trvania ponukového
konania, a to až do jej vrátenia alebo do započítania do kúpnej ceny, číslo účtu na ktorý je správca
povinný vrátiť zálohu na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vyhlásenie záujemcu, že nemá voči úpadcovi žiadne záväzky. Ponuka mus byť datovaná a riadne
podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi záujemcami v zmysle výpisu z Obchodného registra.
Obhliadka predmetu predaja bude umožnená potenciálnym záujemcom po dohode so správcom.
Vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárií správcu najneskôr tretí pracovný deň od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca vyhotoví úradný záznam, ktorý
predloží na vedomie zástupcovi veriteľov. Otváranie obálok je verejné. Víťazom verejného ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania sa stane záujemca, ktorý splnil podmienky súťaže a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak
budú správcovi predložené zhodné ponuky, správca vyzve konkrétnych záujemcov na zvýšenie ponúk,
v tomto prípade sa víťazom verejného ponukového konania stane ten záujemca ktorý v správcom určenej
lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť
záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie. Víťaz verejného ponukového konania bude
vyzvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí v súťaži neuspeli, bude táto skutočnosť
oznámená správcom. Správca vráti neúspešným záujemcom zaplatené finančné prostriedky do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu o predaji do 14
dní. Zmluva nenadobudne účinnosť skôr ako bude uhradená celá kúpna cena. Cena za predmet
verejného ponukového konania bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy a to pripísaním zvyšnej
sumy na účet úpadcu zriadeného za účelom konkurzu.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K096113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopálek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocurany 191, 972 02 Kocurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/184/2017 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/184/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, správca po splnení rozvrhu výťažku, oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurzu končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Kopálek, nar. 29.12.1966, Kocurany
191, 972 02 Kocurany občan SR, z r u š u j e.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K096114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2752 / 9, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/228/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Jozef Poláček, nar. 8.7.1954, Gen.
Svobodu 2752/9, 911 08 Trenčín, štátny občan SR podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Poradové číslo: 1
Typ
súpisnej Iná majetková hodnota. Družstevný podielnický list v listinnej podobe pôvodne vydaný ako zaknihované cenne
položky majetku: papiere na doručiteľa/ v počte 5 ks - á 33,19 Eur/ks - družstevné podielnické listy - Poľnohospodárske družstvo
Slatina nad Bebravou, IČO: 00 205 672 v menovitej hodnote 165,95 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
916,50 Eur
hodnota
Zaradenie
do všeobecná podstata
podstaty
Dôvod zapísania §67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dátum zapísania: 03.09.2019

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia 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 z 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 SK81 1100 0000 0029 2682 8740
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §176p ZKR, že sa prihliada iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie:
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť
z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo 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.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K096115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zeliesková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/556/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/556/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové číslo:
Typ súpisnej položky
majetku:
Súpisová hodnota
Zaradenie do podstaty
Rok výroby
Stav opotrebovanosti
Spoluvlastnícky podiel
dlžníka

1
Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo M1, Škoda FABIA 6Y, farba zelená, dátum prvej evidencie vozidla:
30.06.2006,
1 100,00 Eur
všeobecná podstata
2006
vozidlo opotrebované, stav zodovedá dobe pooužívania a počtu najazdených kilometrov 110 500 km.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vozidlo vo vlastníctve dlžníka
30.10.2019

K096116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zeliesková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/556/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/556/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Zeliesková, rod. Ácsová, nar.
27.8.1969, bytom: Prievidza, štátny občan SR podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Poradové číslo:
1
Typ
súpisnej
položky Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo M1, Škoda FABIA 6Y, farba zelená, dátum prvej evidencie
majetku:
vozidla: 30.06.2006,
Súpisová hodnota
1 100,00 Eur
Zaradenie do podstaty
všeobecná podstata
Rok výroby
2006
Stav opotrebovanosti
vozidlo opotrebované, stav zodpovedá dobe používania a počtu najazdených kilometrov 110 500 km.
Spoluvlastnícky
podiel 1/1
dlžníka
Dôvod zapísania
vozidlo vo vlastníctve dlžníka
Dátum zapísania
30.10.2019

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia 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 z 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 SK81 1100 0000 0029 2682 8740
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §176p ZKR, že sa prihliada iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie:
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo
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.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K096117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištien Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 335, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/130/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/130/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Krištien Július, nar. 02. 05. 1961, 958 41
Veľké Uherce 335, štátny občan SR, podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
POZEMKY
Okres: Partizánske
Obec: VEĽKÉ UHERCE
Katastrálne územie: Veľké Uherce

Súpisová
číslo
1.
2.
3.
4.

zložka Parcely
registra
evidované na LV č.
2303

"E" Parcelné
číslo

Druh
pozemku

Výmera
m2

1134
1533
1814
1815

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

396
3337
1459
1576

v Spoluvlastnícky
podiel
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová
podielu v Eur

hodnota

53,22
448,49
196,09
211,81

Ťarchy:
1. Pod Z 307/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 3765/10 zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 1134, 1533, 1814, 1815 v prospech oprávneného: INKASO Pohľadávok,
spol. s. r. o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, zaslal súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga, Námestie SNP
538/16, 091 01 Stropkov – 55/16
2. Pod Z 1379/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 812/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 1134, 1533, 1814, 1815 v prospech oprávneného:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Prievidza, Mamateyova 17, Bratislava, IČO:35937874, ,
zaslal súdny exekútor Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 -282/16
3. Pod Z 407/18 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1074/2017 na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 1134, 1533, 1814, 1815 v prospech oprávneného: Prima banka
Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951, zaslal súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát,
Obchodná 7, 811 06 Bratislava – 158/18.
4. Pod Z 384/19 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 18/10 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 1134, 1533, 1814, 1815 v prospech oprávneného:
INKASO Pohľadávok, spol. s. r. o., Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36039039,
zaslal súdny exekútor JUDr. Miroslav Friga, Námestie SNP 538/16, 091 01 Stropkov –101/198
5. Pod Z-2329/2017 sa zriaďuje vecné bremeno podľa § 22 a násl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode
a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s §96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z, o energetike
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, .s.
Bratislava Čulenova 6 (IČO: 36 361 518) podľa GP 36 566 497-409/2017 na pozemku – par. Reg. „E“
1533, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia – 1x22 kV VN linka č. 261 na trase Rz Partizánske –
SSE Oslany ENO – 57/18

5.
6.
7.
8.
9.

2269

780
1159
1374
1409
1793

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

513
692
1474
1327
3109

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

68,95
93,00
198,11
178,35
417,85

Ťarchy:
1. Pod Z-2516/2017 sa zriaďuje vecné bremeno podľa § 22 a násl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode
a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s §96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z, o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Bratislava Čulenova 6 (IČO: 36 361 518) podľa GP 36 566 497-4279/2017 na pozemku – par. Reg. „E“
1409, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia – 1x22 kV VN linka č. 261 na trase Rz Partizánske –
SSE Oslany ENO – 135/18
2. Pod Z 1379/16 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 812/2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 780, 1159, 1374, 1409, 1793 na spoluvlastnícky
podiel ½ povinného: Július Krištien (nar. 005.1961) v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., pobočka Prievidza, Mamateyova 17, Bratislava, IČO:35937874, , zaslal súdny exekútor
Mgr. Petr Krušina, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1 -282/16
3. Pod Z 407/18 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 1074/2017 na zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 780, 1159, 1374, 1409, 1793 na spoluvlastnícky podiel ½ povinného:
Július Krištien (nar. 02.05.1961) v prospech oprávneného: Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31575951, zaslal súdny exekútor JUDr. Bohumil Kubát, Obchodná 7, 811 06 Bratislava –
158/18.
4. Pod Z 1706/18 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 665/2011 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného
záložného práva na nehnuteľnosti – parc. reg. “E“ č. 780, 1159, 1374, 1409, 1793 na spoluvlastnícky
podiel ½ povinného: Július Krištien (nar. 02.05.1961) v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., pobočka Prievidza, Mamateyova 17, Bratislava, IČO:35937874, , zaslal súdny exekútor
JUDr. Ivona Babušková, Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom – 355/18.
Majetok sa speňažuje spolu ako celok. Nie je preto možné predložiť samostatnú ponuku na jednotlivé
zložky majetku.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia 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 z 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 SK81 1100 0000 0029 2682 8740
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §176p ZKR, že sa prihliada iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie:
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť
z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo 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.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K096118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seriš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2503 / 13, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/333/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/333/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Štefan Seriš, nar. 20.5.1969, Mateja Bela 2503/13, 911 08 Trenčín vyhlasuje v zmysle ust. §
167n zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 3. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
SZL č. 1
POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 6911
parc. reg.“E“, č.: 7732
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 2
POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 1546
parc. reg.“E“, č.: 8036
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 3
POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 4248
parc. reg.“E“, č.: 7663
spoluvlastnícky podiel:

1/64

cena: 76,-€
číslo LV: 1878
štát: SR

1/128

cena: 8,50 €
číslo LV: 1879
štát: SR

1/64

cena: 46,50 €
číslo LV: 3273
štát: SR

SZL č. 4
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POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 1324
parc. reg.“E“, č.: 8077
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 5
POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 338
parc. reg.“E“, č.: 8080
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 6
POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 997
parc. reg.“E“, č.:7831
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 7
POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 2566
parc. reg.“E“, č.: 7832
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 9
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 1817
parc. reg.“E“, č.: 7998
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 10
1. POZEMOK:
druh: TTP
obec: Horná Súča
názov k.ú.: Horná Súča

výmera m2: 4546
parc. reg.“E“, č.: 7744
spoluvlastnícky podiel:
3/64

Deň vydania: 05.11.2019

1/64

cena: 15,-€
číslo LV: 5243
štát: SR

1/64

cena: 4,-€
číslo LV: 5243
štát: SR

1/32

cena: 22,-€
číslo LV: 5191
štát: SR

1/32

cena: 56,-€
číslo LV: 5191
štát: SR

1/48

cena: 26,-€
číslo LV: 5235
štát: SR

cena: 150,-€
číslo LV: 5177
štát: SR

Ku všetkým nehnuteľnostiam je zriadené záložné právo v prospech SR - Finančné riaditeľstvo SR – Colný úrad
Trenčín, Partizánska 1, Trenčín, ktorý si prihlásil svoje pohľadávky do konkurzu. Zabezpečovacie právo – záložné
právo speňažením zaťaženého majetku zaniká.
Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 21.11.2019 do 14,00
hod. na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Seriš – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené alebo
doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
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Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na majetok
opísaný v ponukovom konaní alebo v súpise), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo
a mailová adresa). V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 21.11.2019 musí byť zložená resp.
pripísaná na účet správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
Podľa podmienky zabezpečeného veriteľa v 3.kole ponukového konania navrhnutá
spoluvlastnícky podiel na pozemku nesmie byť nižšia ako 50% hodnoty zapísanej v súpise.

cena

za

V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511 (do správy pre prijímateľa
uviesť „záloha Seriš“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 21.11.2019 o 14,30 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
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 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 30.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K096119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Rudolf Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Juraja Kréna 6310 / 33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/633/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/633/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Rudolf Rác, nar. 12.01.1988, ulica Juraja Kréna
6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Rác s miestom
podnikania ulica Juraja Kréna 6310/33, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 5156234, týmto oznamujem v
súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K096120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 362 / 9, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/622/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/622/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota:
SZL č. 1
Popis

Register

Spoluvl.
podiel
100 % obchodný podiel v spoločnosti FLUX s.r.o., Janka Kráľa 362/9, Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka
1/1
Nová Dubnica 018 51,
č. 32299/R
IČO: 48 325 694

V Trenčíne, 30.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca
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K096121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klčové 2088/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/121/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/121/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Toráč nar. 12.10.1961, trvale bytom Klčové 2088/36, Nové Mesto
nad Váhom sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Toráč nar. 12.10.1961, trvale bytom
Klčové 2088/36, Nové Mesto nad Váhom č.k. 38OdK/121/2019 zo dňa 25.3.2019 zrušuje.

K096122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADRIANA DDS, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6 / 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2012 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Aktualizácia súpisovej hodnoty
Poradové číslo:
Typ súpisnej
položky majetku:

1
Majetok tretej osoby : SALVI, s.r.o. IČO: 36 017 892 /ex offo výmaz. Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a
ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov./
49 % -ný obchodný podiel v spoločnosti MG RATIO, s.r.o, IČO:36 234 010.
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941, na základe zmluvy o
Zabezpečený veriteľ zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 12.2.2010. Záložné právo zapísané v OR OS Trenčín dňa
10.8.2011. Zabezpečená pohľadávka vo výške 3 253 Eur
Súpisová hodnota 0,00
Mena:
Eur
Deň zápisu:
15.08.2012
Poradové číslo:
2
Typ súpisnej
Majetok tretej osoby : SALVI, s.r.o. IČO: 36 017 892 /ex offo výmaz. Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a
položky majetku:
ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov./
49 % -ný obchodný podiel v spoločnosti ROXID, s.r.o, IČO: 34 142 941.
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IČO: 34 142 941, na základe zmluvy o
Zabezpečený veriteľ zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 12.2.2010. Záložné právo zapísané v OR OS Trenčín dňa
21.1.2011. Zabezpečená pohľadávka vo výške 3 253 Eur
Súpisová hodnota 0,00
Mena:
Eur
Deň zápisu:
15.08.2012
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V Púchove,
23.10.2019

K096123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADRIANA DDS, s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6 / 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2012 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia hodnoty majetku
Poradové
číslo:
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:

Právny
dôvod
vzniku

1
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA /K peňažnej pohľadávke sa nepodarilo zabezpečiť žiadne listiny napr. faktúry, zmluvy a pod.
Pohľadávka je uvedená iba v Zmluve o zriadení záložného práva a poskytnutí ručenia zo dňa 23.11.2011./
2 344 924,00
Eur
BONIDON s.r.o.,Hurbanova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 017 876
Poskytnutá pôžička spoločnosti ARDON, s.r.o. IČO: 35771259, M.R. Štefánika 1, 615 01 Nové Mesto nad Váhom. Na základe
novácie záväzku z 9.9.2011 sa dlžníkom stala spoločnosť BONIDON s.r.o. Pohľadávka sa stala splatnou dňa 30.9.2011. Na
pohľadávku je zriadené záložné právo v NCRzp dňa 21.12.2011. Spisová značka NCRzp: 22103/2011 v prospech spoločnosti
Corat Holdings Limited,Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy. Záložný veriteľ v
konkurze svoju pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne a včas neuplatnil v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, preto v zmysle ustanovení §28 ods. 4, ZoKR, toto zabezpečovacie právo zaniká. Z registra účtovných
závierok bolo zistené, že spoločnosť BONIDON s.r.o., IČO: 36017876 od roku 2011 vykazuje mínusové vlastné imanie vo
výške - 231 424 Eur, a celkové záväzky spoločnoti sú 61 404 244 Eur. Vzhľadom na uvedené správca aktualizuje
súpisovú hodnotu v súlade s ustanovením § 77 ods 6), zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR.

Súpisová
0,00
hodnota
Mena:
Eur
Deň zápisu: 15.08.2012

Poradové
číslo:
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:

Právny
dôvod
vzniku

Súpisová
hodnota
Mena:

2
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA /K peňažnej pohľadávke sa nepodarilo zabezpečiť žiadne listiny napr. faktúry, zmluvy a pod.
Pohľadávka je uvedená iba v Zmluve o zriadení záložného práva a poskytnutí ručenia zo dňa 23.11.2011./
1 290,00
Eur
PILULA NM s.r.o., M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36 345 199
Predajom hmotného majetku vznikla úpadcovi pohľadávka voči spoločnosti PILUA NM, s.r.o. IČO: 36 345 199. Pohľadávka
vznikla dňa 9.8.2011. Splatnosť pohľadávky bola 31.10.2011. Na pohľadávku je zriadené záložné právo v NCRzp dňa
21.12.2011. Spisová značka NCRzp: 22205/2011 v prospech spoločnosti Corat Holdings Limited,Trident Chambers, PO BOX
146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy. Záložný veriteľ v konkurze svoju pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne
a včas neuplatnil v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, preto v zmysle ustanovení §28 ods. 4, ZoKR,
toto zabezpečovacie právo zaniká. Z registra účtovných závierok bolo zistené, že spoločnosť PILULA NM s.r.o., IČO:
36345199 od roku 2011 vykazuje mínusové vlastné imanie vo výške - 147 336 Eur, a celkové záväzky spoločnoti sú 1 602
778 Eur. Vzhľadom na uvedené správca aktualizuje súpisovú hodnotu v súlade s ustanovením § 77 ods 6), zákona č.
7/2005 Z.z. ZoKR.
0,00
Eur
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Mena:
Eur
Deň zápisu: 15.08.2012

Poradové
číslo:
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:
Právny
dôvod
vzniku
Súpisová
hodnota
Mena:
Deň zápisu:

5
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA /K peňažnej pohľadávke sa nepodarilo zabezpečiť žiadne listiny napr. faktúry, zmluvy a pod.
Pohľadávka je uvedená iba v Zmluve o zriadení záložného práva a poskytnutí ručenia zo dňa 23.11.2011./
470 135,43
Eur
Nemocnica s poliklinikou Levice n.o., IČO: 37971930 /Podľa Registra neziskových organizácií bola Nemocnica s
poliklinikou Levice n.o. "v likvidáciá" zrušená/
EX 132/2010 – neuhradené fa za dodávky tovarov - v súlade s Nz 55175/2009
0,00
Eur
15.08.2012

V Púchove, 23.10.2019

K096124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMAX s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 573 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/36/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/36/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správca konkurznej podstaty úpadcu:
AUTOMAX s.r.o. v konkurze, so sídlom: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31573681, týmto
oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, so sídlom:
Zahradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759 v celkovej výške 1067,00 EUR a jej zápis do zoznamu
pohľadávok.

V Trenčíne dňa 30.10.2019

JUDr. Martina Poláčková, správca
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K096125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hanták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlotka 87/14, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/515/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/515/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Juraj Hanták, nar. 21.05.1953, trvale bytom Hlotka 87/14, 020 61
Lednické Rovne, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Na základe toho, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v súlade s ustanovením
§ 167v ods. 2 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka : Juraj Hanták, nar. 21.05.1953, trvale bytom Hlotka 87/14, 020 61 Lednické Rovne, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Juraj
Hanták, nar. 21.05.1953, trvale bytom Hlotka 87/14, 020 61 Lednické Rovne uznesením Okresného súdu v
Trenčíne, č. k. 40OdK/515/2019-16 zo dňa 24.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 145/2019 dňa
30.07.2019, v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 30.10.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K096126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristín Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brhlovce 170, 935 02 Brhlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1982
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/111/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/111/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Peter Kristín,
Kamenný Chotár 170/-, 935 02 Brhlovce, IČO: 43421563 /r.č.: / nar.: 28.03.1982 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Peter Kristín
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K096127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kolarovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 594/15, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Kolarovská, nar. 4.8.1982, bytom Cintorínska 594/15, 946 57 Svätý Peter, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 23OdK/73/2019 S296, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové
zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť
ani v treťom kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí)
Popis hnuteľnej veci (súbor): osobné motorové vozidlo zn. Chrysler Grand Voyager, VIN: 1C4GYN5M6YU530557,
farba: šedá metalíza, EČV: KN 099 EH, rok výroby: 2000, stav opotrebovanosti: nepojazdné, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 200 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 30.10.2019 –
majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
JUDr. Richard Schwarz, správca

K096128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hudcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/171/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Iveta Hudcová, nar. 24.5.1968, bytom Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/171/2019 S296, v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa
28.10.2019.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 31OdK/171/2019 - neotvárať", do 19.11.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená
najneskôr v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 19.11.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
19.11.2019 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. 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.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním nehnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K096129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Meliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská 1402/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1971
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/164/2019 S604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/164/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
p.č.

1

2

súpisová zložka
Pozemok
orná pôda
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra
spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
zabezpečený veriteľ:
č. pohľadávky zabezpečeného veriteľa:
opis zabezpečovacieho práva:
výška zabezpečenej pohľadávky:
Pozemok
orná pôda
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra
spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
zabezpečený veriteľ:
č. pohľadávky zabezpečeného veriteľa:
opis zabezpečovacieho práva:
výška zabezpečenej pohľadávky:

8891 m2
3153
Pribeta
"E" p.č. 4564/2
3/21
934,19 €
27.10.2019
Majetok zapísaný na základe zisťovacej činnosti správcu a informácií od dlžníka
Slovenská republika Daňový úrad Nitra
1-6
záložné právo
3 388,68 €

3841 m2
3153
Pribeta
"E" p.č. 4565/2
3/21
403,58 €
2.2.1900
Majetok zapísaný na základe zisťovacej činnosti správcu a informácií od dlžníka
Slovenská republika Daňový úrad Nitra
1-6
záložné právo
3 388,68 €

K096130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pásztor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1399/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/155/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka:
Peter Pásztor, nar. 09.09.1981, bytom: Zváračská č. 1399/8, 945 01 Komárno (ďalej aj ako len „Dlžník“), v
súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka
podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty.

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

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

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

V Nitre, dňa 30.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K096131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Puskailer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 90/66, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/202/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/202/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č.

súpisová zložka

hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo:
1 stav opotrebovanosti:
odhadovaná hodnota v
EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

osobné vozidlo Škoda Felícia
NZ218DJ
TMBEFF614T0271527
opotrebované, R.V. 2009
400,00

30.10.2019
majetok uvedený dlžníkom v zozname majetku
tretinový obchodný podiel v spoločnosti PPK Mont s.r.o., športová 13, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 739 711, zápis v
iná majetková hodnota
OR OS NR, oddiel: Sro, vl.č. 24389/N, ZI = 5.000,- €
odhadovaná hodnota v
1 667,00
2 EUR:
deň zápisu:
30.10.2019
dôvod zápisu:
majetok uvedený dlžníkom v zozname majetku
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K096132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klasov 442, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/174/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Nikoleta
Balogová, nar. 3.10.1988, bytom Klasov 442, 951 53 Klasov, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 29OdK/174/2019 S1321, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa
28.10.2019.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu – Ing. Aneta Ponesz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením "PONUKA konkurz 29OdK/174/2019 - neotvárať", do 19.11.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a
hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 19.11.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
19.11.2019 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. 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.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
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8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0908 764124, príp. cez e-mail:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K096133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klasov 442, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/174/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca dlžníka: Nikoleta Balogová, nar.
3.10.1988, bytom Klasov 442, 951 53 Klasov, Slovenská republika, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra
pod sp. zn. 29OdK/174/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že pohľadávka veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 357760050, v celkovej prihlásenej sume 214,70 EUR bola doručená správcovi prihláškou
pohľadávky dňa 29.10.2019 tj. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K096134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REKONŠTRUKTA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2010 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlasovanie člena veriteľského výboru – návrh na uloženie záväzného pokynu
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Veriteľský výbor úpadcu REKONŠTRUKTA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Dvorčianska 65, 949 01 Nitra, IČO:
36 535 991 v zložení
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21 Bratislava 1,
Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, Bratislava, zastúpený Právny dom – advokáti, s.r.o., Dlhá 2, Banská
Bystrica
Gienger, s.r.o., Rastislavova 4, Lužianky, zastúpený JUDr. Juraj Tibenský, advokát, Štefánikova 15, 949 01 Nitra
udeľuje týmto záväzný pokyn a súčasne súhlasí, aby boli vylúčené pohľadávky v zmysle § 81 odsek 1 ZKR
v rozsahu :
Dlžník

č.faktúry

APRISS, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36534285,
2003135
Priemyselná 2, Nitra
CNIM BABCOCK, s.r.o.- oraganizačná zložka v SR, zridovateľ :
2001189
CNIM BABCOCK, s.r.o., IČO: 61855839, Grafická 848/18, Praha
IMOS-SYSTEMAIR, s.r.o, IČO: 00683868, č. 146, 90043 Kalinkovo 2004107
JUDr. Jaroslav Veis INVEST-SLOVAKIA, IČO: 33649286, Lipová 5,
99003
Nitra
99014
Paragon spol.s.r.o., IČO: 31330941. Mlynská dolina, areál UK,č.p. 99027
175, Bratislava
99051
2000039
Ing. Peter Trávniček- PELUTERM, IČO: 17735912, Poštová 79,
2005109
Bernolákovo
2001117
PLASTBETON, Dušan Turba, IČO: 11726865, Pri strelnici 31, Nitra
2001118
RIBE Slovakia, k.s., IČO:36315451, Sibírska 14, Nitra
2002172

dátum
splatnosti

Suma faktúrovaná Neuhradený
zostatoks DPH v €
súpisová hodnota v €

21.7.2003

12 298,35

564,3

7.12.2003

32 861,98

32 861,98

29.4.2004

1 473,81

1 473,81

31.12.2003

4 252,59

2 592,89

10.3.2004
11.5.2004
30.7.2004
1.9.2005

19 627,31
14 568,83
19 882,77
28 489,08

2 135,46
1 724,20
2 156,21
2 323,57

15.4.2005

6 255,15

2 071,38

26.11.2001
26.11.2001
1.6.2003

241,29
450,54
120,77

241,29
450,54
120,77

Správca vylúčenie zverejní v Obchodnom vestníku a súčasne ponúkne veriteľom prihlásených pohľadávok
v konkurze, v zmysle §81 odsek 3 ZKR, možnosť požiadať o prevod týchto pohľadávok do 60 dní odo dňa
zverejnenia vylúčenia. V prípade, ak prejaví záujem niektorý veriteľ, alebo viac veriteľov, správca oboznámi s
ponúknutými podmienkami týchto veriteľov veriteľský výbor. Veriteľský výbor rozhodne o tom, na ktorého veriteľa
správca pohľadávku prevedie. Podmienky prevodu vo veci stavu pohľadávok na veriteľa sú rovnaké, ako bolo
zverejnené v kolách ponukového konania.

Súčasne veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie pohľadávky v členení :

Katarína Kudryová rod. Mészárošová
toho času vo výkone trestu

zmluva úvere
28.2.2009 497 908,78 497 908,78
s prísl.
zmluva o úvere
31.5.2009 165 000
165 000
s prísl.
zmluva o úvere
31.1.2010 100 000
100 000
s prísl.

Zmluva o úvere zo dňa 1.3.2008
Právoplatný Rozsudok OS Nitra 20Cb/35/2013
zmluva o úvere zo dňa 1.2.2008
Právoplatný Rozsudok OS Nitra 20Cb/35/2013
zmluva o úvere zo dňa 1.5.2009
Právoplatný Rozsudok OS Nitra 20Cb/35/2013

Vyhlásiť ešte jedno kolo ponukového konania v Obchodnom vestníku, za rovnakých podmienok, ako boli
vyhlásené predchádzajúce štyri kolá avšak s tým, že minimálna cena bude ponechaná na ponuku potenciálneho
záujemcu.
V prípade neúspešnosti aj tohto kola ponukového konania, zverejniť vyhodnotenie v Obchodnom vestníku
a súčasne požiadať veriteľský výbor o vylúčenie tejto pohľadávky.

Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21 Bratislava 1,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, Bratislava, zastúpený Právny dom – advokáti, s.r.o., Dlhá 2, Banská
Bystrica
Gienger, s.r.o., Rastislavova 4, Lužianky, zastúpený JUDr. Juraj Tibenský, advokát, Štefánikova 15, 949 01 Nitra
udeľuje týmto záväzný pokyn a súčasne súhlasí, aby boli vylúčené pohľadávky v zmysle § 81 odsek 1 ZKR

K096135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červen Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/19, 949 01 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/90/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/90/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V konkurznom konaní navrhovateľa / dlžníka: Igor Červen, nar. 29.04.1968, bytom Murániho 31/19, 949 01
Nitra- Diely, t.č. ÚVV Nitra, Cintorínska 3, priečinok 25/D, 950 50 Nitra 1 (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením
Okresného súdu Nitra č.k. 28OdK/90/2019 vydaného dňa 24.06.2019 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. OV 125/2019 dňa 01.07.2019 a stalo sa právoplatné a vykonateľné dňa
02.07.2019 okrem výroku II. a výrok II. sa stal právoplatný dňa 17.07.2019.
Správca týmto v súlade s §167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), o z n a m u j e , že:
• v konkurznom konaní č.k.: 28OdK/90/2019 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 vyplývajúcich z písomného vyhlásenia o majetku so záverom zistenia, ako aj informácii z
príslušných registrov zhromažďujúcich informácie o majetku osôb, že Dlžník je nemajetný a neexistuje žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť ani súpis
majetku konkurznej podstaty.
• Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gukertová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 44, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Eva Gukertová, nar.
19.09.1984, bytom 943 65 Bajtava č. 44, 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 30.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 30.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K096137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REKONŠTRUKTA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2010 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty zverejnil dotknutý majetok úpadcu - pohľadávky voči dole uvedeným dlžníkom v
Obchodnom vestníku č.238/2011, č. zverejnenia K013951.
Správca vykonal ponukové konania tých zostávajúcich pohľadávok, ktoré neboli inak speňažené, prípadne neboli
už v minulosti vylúčené a to podľa záväzného pokynu veriteľského výboru v štyroch kolách. Vyhlásenie každého
kola a vyhodnotenie každého kola správca zverejnil v Obchodnom vestníku nasledovne :
1.kolo – 5.6.2019, č. OV 107/2019, č. zverejnenia K047786, 2.kolo – 25.6.2019, č. OV 121/2019, č. zverejnenia
K054657, 3.kolo – 18.7.2019, č. OV 137/2019, č. zverejnenia K061896, 4.kolo – 7.8.2019, č. OV 151/2019, č.
zverejnenia K068365. Ani v jednom kole nebola doručená žiadna ponuka. Záujem o tieto pohľadávky teda nebol
ani za 30 % ich hodnoty.
Z uvedených dôvodov správca požiadal veriteľský výbor, aby schválil vylúčenie v zmysle § 81 odsek 1 ZKR tých
pohľadávok, ktoré sú už aj tak nevymáhateľné. Veriteľský výbor udelil súhlas na vylúčenie nasledovne :
Člen veriteľského výboru Gienger, s.r.o., Rastislavova 4, Lužianky, zastúpený JUDr. Juraj Tibenský, advokát,
Štefánikova 15, 949 01 Nitra udelil súhlas mailom zo dňa 13.8.2019.
Člen veriteľského výboru Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 Bratislava 1, udelil súhlas listom zo dňa 9.9.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, Bratislava, zastúpený Právny dom –
advokáti, s.r.o., Dlhá 2, Banská Bystrica, udelil súhlas listom zo dňa 29.10.2019.
Uvedený súhlas veriteľského výboru je publikovaný v Obchodnom vestníku.
Z vyššie uvedených dôvodov správca vylučuje pohľadávky, ktorých podrobný voči dlžníkovi a rozsah
vylúčenia zapísaného majetku – pohľadávok do všeobecnej podstaty je nasledovný :
Dlžník

č.faktúry

APRISS, spoločnosť s ručením obmedzeným,
2003135
IČO 36534285, Priemyselná 2, Nitra
CNIM BABCOCK, s.r.o.- oraganizačná zložka v
SR, zridovateľ : CNIM BABCOCK, s.r.o., IČO: 2001189
61855839, Grafická 848/18, Praha
IMOS-SYSTEMAIR, s.r.o, IČO: 00683868, č.
2004107
146, 90043 Kalinkovo
JUDr. Jaroslav Veis INVEST-SLOVAKIA, IČO:
99003
33649286, Lipová 5, Nitra
99014
Paragon spol.s.r.o., IČO: 31330941. Mlynská 99027
dolina, areál UK,č.p. 175, Bratislava
99051
2000039
Ing. Peter Trávniček- PELUTERM, IČO:
2005109
17735912, Poštová 79, Bernolákovo
PLASTBETON, Dušan Turba, IČO: 11726865, 2001117
Pri strelnici 31, Nitra
2001118
RIBE Slovakia, k.s., IČO:36315451, Sibírska
2002172
14, Nitra

dátum
vystavenia

dátum
splatnosti

právny
dôvod

Suma
faktúrovaná
DPH v €

s

Neuhradený
zostatoksúpisová hodnota v €

21.7.2003

12 298,35

564,3

7.12.2003

32 861,98

32 861,98

29.4.2004

1 473,81

1 473,81

31.12.2003

4 252,59

2 592,89

10.3.2004
11.5.2004
30.7.2004
1.9.2005

19 627,31
14 568,83
19 882,77
28 489,08

2 135,46
1 724,20
2 156,21
2 323,57

15.4.2005

6 255,15

2 071,38

26.11.2001
26.11.2001

241,29
450,54

241,29
450,54

1.6.2003

120,77

120,77

Súčasne správca oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok v konkurze, v zmysle §81 odsek 3 ZKR, že
majú možnosť požiadať o prevod týchto pohľadávok do 60 dní odo dňa zverejnenia tohto vylúčenia.
V prípade, ak prejaví záujem niektorý veriteľ, alebo viac veriteľov, správca oboznámi s ponúknutými podmienkami
týchto veriteľov veriteľský výbor. Veriteľský výbor rozhodne o tom, na ktorého veriteľa správca pohľadávku
prevedie. Podmienky prevodu vo veci stavu pohľadávok na veriteľa sú rovnaké, ako bolo zverejnené v kolách
ponukového konania.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K096138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 5 / 1500, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania
Dunajská 1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 30 , ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k.
31K/9/2016 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Slovenská republika - Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava
Por. č.
1.
2.

Istina
3,00 €
2500 €

Úroky
0

Úroky z omeškania
0

Popl. z omeškania
0

Náklady z uplatnenia
0
0

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K096139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Bíró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 168, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/172/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/172/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
1. Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 215 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Komárno;
Názov katastrálneho územia: Komárno; Číslo LV: 3949;
Parcelné číslo: 3835/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/3 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 332,50 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 87 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Komárno;
Názov katastrálneho územia: Komárno; Číslo LV: 3949;
Parcelné číslo: 3835/2;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/3 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 134,50 EUR
3. Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 34 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Komárno;
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Názov katastrálneho územia: Komárno; Číslo LV: 3949;
Parcelné číslo: 3836;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/3 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 52,50 EUR
4. Stavba
Popis stavby: Rodinný dom; Súpisné číslo: 1482; Na parcele číslo: 3835/2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno Obec: Komárno;
Názov katastrálneho územia: Komárno; Číslo LV: 12696;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 264/648 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 3.000,00 EUR
5. Stavba
Popis stavby: Garáž; Súpisné číslo: 4815; Na parcele číslo: 3836;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno Obec: Komárno;
Názov katastrálneho územia: Komárno; Číslo LV: 13650;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 264/648 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 100,00 EUR

V Nitre, dňa 30.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K096140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melušová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sovietskej armády ( t.č. Základná škola, Gogolova 2143/7, 955 01
Topoľčany ) 6 6, 956 19 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/94/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/94/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Gabriela Melušová, nar. 15.1.1980, bytom Sovietskej armády č. 6, 956
19 Krnča t.č.: Základná škola Gogolova 2143/7, 955 01 Topoľčany (ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1,
druhá veta ZKR vyhlasujem 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu
majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 172/2019 zo dňa 6.9.2019, a to pol. č. 1 pol. č. 2.:
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2.

Druh
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
570
45

Konkurzy a reštrukturalizácie
Štát
SR
SR

Obec
Krnča
Krnča

K.ú.
Krnča
Krnča

LV č.
1294
1116

Parc.č.
465/1
465/3

Reg.
„E“
„E“

Deň vydania: 05.11.2019
Spoluvl. podiel
1/3
1/3

Súpisová hodnota
400
300

(ďalej ako "predmet speňažovania")
1. Predmet speňažovania sa v 2. kole verejného ponukového konania speňažuje ako jednotlivé položky
súpisu majetku.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu –
Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Gabriela Melušová – KONKURZ
- Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 80% z
hodnoty súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich Predmet speňažovania (OV č. 172/2019 zo dňa
6.9.2019)
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese suchanova.vlasta@gmail.com alebo suchanova@mail.t-com.sk alebo na telefónnom čísle
035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907 248.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K096141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REKONŠTRUKTA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčianska 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 535 991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2010 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre, č.k. 31K/52/2010, zo dňa 11.4. 2011, zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV48B/2011, bol vyhlásený konkurz na úpadcu REKONŠTRUKTA, s.r.o., so sídlom Dvorčianska 65, 949 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nitra, IČO: 36 535 991 a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Slávik, so sídlom Štefánikovo nám. 3,
Topoľčany. Konkurz bol vyhlásený v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
platnom v čase vyhlásenia konkurzu ( ďalej len ZKR ). Uznesením konkurzného súdu zo dňa 8.9. 2011, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.9. 2011, bol odvolaný správca JUDr. Miroslav Slávik
a ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, Ul. Ľ. Štúra 3, 934 01 Levice.
Ustanovený správca týmto vyhlasuje v zmysle § 92 odsek 1, písmeno d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien
piate kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej
podstaty úpadcu a to v rozsahu nasledovnej pohľadávky :
Dlžník

Číslo
faktúry

Dátum
splatnosti

zmluva
úvere
s prísl.

28.2.2009

Katarína K. rod.
zmluva
M.
o úvere
Toho času vo
s prísl.
výkone trestu

31.5.2009

zmluva
o úvere
s prísl.

31.1.2010

suma fakturovaná s Neuhradený zostatok - súpisová hodnota
Poznámky
DPH v €
v€
Zmluva o úvere zo
497 908,78
1.3.2008
497 908,78
Minimálna je ponechaná na ponuku
Právoplatný Rozsudok
záujemcu, zaokrúhlene na celé € nahor.
Nitra 20Cb/35/2013
zmluva o úvere zo
165 000,00
1.2.2008
165 000
Minimálna je ponechaná na ponuku
Právoplatný Rozsudok
záujemcu, zaokrúhlene na celé € nahor..
Nitra 20Cb/35/2013
zmluva o úvere zo
100 000,00
1.5.2009
100 000
Minimálna je ponechaná na ponuku
Právoplatný Rozsudok
záujemcu, zaokrúhlene na celé € nahor.
Nitra 20Cb/35/2013

dňa
OS
dňa
OS
dňa
OS

Ku dňu vyhlásenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna iná osoba žiadne právo voči
uvedenému majetku a preto majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný. Majetok bol zapísaný
do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 238/2011, dňa 13.12. 2011, č. zverejnenia
K013950.
Toto verejné ponukové konania je vyhlásené v súlade s plánom speňaženia a na základe záväzného pokynu
udeleného veriteľským výborom nasledovne :
Člen veriteľského výboru Gienger, s.r.o., Rastislavova 4, Lužianky, zastúpený JUDr. Juraj Tibenský, advokát,
Štefánikova 15, 949 01 Nitra udelil záväzný pokyn mailom zo dňa 13.8.2019.
Člen veriteľského výboru Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21 Bratislava 1, udelil záväzný pokyn listom zo dňa 9.9.2019.
Predseda veriteľského výboru Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, Bratislava, zastúpený Právny dom –
advokáti, s.r.o., Dlhá 2, Banská Bystrica, udelil záväzný pokyn listom zo dňa 29.10.2019.
Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konania sa uskutočňuje zverejňovaním v Obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane
ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a veriteľský výbor
ponúkanú kúpnu cenu odsúhlasí, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
1.

Kúpna cena :

Kúpna cena v tomto kole ponukového konania je ponechaná na ponuku záujemcu, zaokrúhlenej na celé euro
nahor.
2.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, inak podmienky tohto ponukového konania
nesplnil.
3.

Formálne náležitosti ponuky :

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra podnikateľa, nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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starší ako 90 dní. Záujemca nepodnikateľ predloží len údaje z občianskeho preukazu.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľ : JUDr. Jozef
Majorán, správca REKONŠTRUKTA, s.r.o. v konkurze, Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, s jasným
označením „Ponuka - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie
správca zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky.
4.

Vecné náležitosti ponuky :

Jasné označenie pohľadávky alebo celého súboru, ktorú chce odkúpiť, inak sa na ponuku
neprihliada.
Výšku ponúknutej kúpnej ceny a to pri každej pohľadávke, alebo za celý súbor, inak sa na ponuku
neprihliada.
-

Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi, inak sa na ponuku neprihliada.

Prehlásenie o tom, že záujemca súhlasí s tým, že odpredaj/postúpenie pohľadávok bude
realizovaný:
·
·
·

v režime "TAK AKO JE, KDE JE" ,
že Postupca neposkytuje Postupníkovi žiadnu záruku alebo garanciu, explicitnú alebo implicitnú, v
súvislosti s postúpením Pohľadávok a
že Postupca nezodpovedá za vymožiteľnosť pohľadávok; vymožiteľnosť resp. nevymožiteľnosť
pohľadávok nemá žiadny vplyv na platnosť a účinnosť zmluvy ani na výšku odplaty, t.j. Postupníkovi
nezakladá žiadne právo na zľavu z odplaty.

Pokiaľ toto prehlásenie ponuka nebude obsahovať, na ponuku sa neprihliada.
5.

Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk do tohto verejného ponukového konania činí štrnásť dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové
konania zverejnené v obchodnom vestníku a posledným dňom je štrnásty deň ( vrátane ). Pokiaľ posledný deň
lehoty padne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší
pracovný deň.
6.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované vyhlasovateľom

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a to z vlastného
podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet veriteľského výboru.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ
v primeranej lehote záujemca ponuku nedoplní, na ponuku sa neprihliada, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne
inak. V takom prípade sa ďalšie lehoty počítajú odo dňa doplnenia ponuky, alebo márneho uplynutia
lehoty na doplnenie ponuky.
Víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku. Pri približnej rovnosti ponúk má prednosť ten záujemca, ktorý ponúkne
odkúpenie viacerých pohľadávok. Pri rovnosti ponúk rozhodne veriteľský výbor.
Správca neporušené obálky otvorí a vyhodnotí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca ho vyzve na zloženie zostatku kúpnej ceny
obratom, najneskôr do 14 dní odo dňa vyrozumenia o úspešnosti v ponukovom konaní. V prípade, ak
úspešný záujemca neuhradí zostatok kúpnej ceny v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote, určenej
správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené, ak veriteľský výbor nerozhodne inak.
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Po úhrade kúpnej ceny v plnom rozsahu správca spíše s úspešným záujemcom zmluvu o prevode
pohľadávok, ktorá sa týka tých pohľadávok, o ktoré bol prejavený v ponuke záujem bez zbytočného
odkladu po tom, ako veriteľský výbor odsúhlasí záujemcu a konkrétnu ponuku,
V prípade, ak úspešný záujemca uhradí kúpnu cenu a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak
záujemca inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa
akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal
·
·

uplatní správca zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky, ktorá sa
uspokojí započítaním tejto zábezpeky na vrátenie kúpnej ceny,
správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania, ak veriteľský výbor nerozhodne inak.

Po platnom uzatvorení Zmluvy o postúpení pohľadávok a po úhrade kúpnej ceny na správcovský účet v plnom
rozsahu, odovzdá správca nadobúdateľovi písomný materiál, ktorý má k dispozícii a ktorý sa týka postúpenej
pohľadávky. Správca za úplnosť písomného materiálu nezodpovedá.
Pokiaľ veriteľský výbor nedá súhlas na uzavretie zmluvy a správca ponuku odmietne, neuplatnia sa
ustanovenia o zmluvnej pokute a úspešnému záujemcovi správca vráti dovtedy uhradenú časť kúpnej
ceny do 10 dní od odmietnutia súhlasu zo strany veriteľského výboru.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich ponúkaného majetku a zistiť aj
prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je : JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01
Levice. Číslo telefónu : 0905 328 946. Mailová adresa : office@majoran.sk.
Správcovský účet je vedený v SLSP, a.s., číslo účtu v tvare IBAN : SK03 0900 0000 0002 6464 3982.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K096142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Bilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká ulica 329/15, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/76/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/76/2019
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 Nitra, spis. zn. 30OdK/76/2019-29 zo dňa 07.06.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Nataša Bilová, nar. 05.04.1981, bytom Hlboká ulica 329/15, 951 06 Vinodol. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 113/2019 dňa 13.06.2019 pod číslom K050550.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 14.06.2019.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Nataša Bilová, nar. 05.04.1981, bytom Hlboká ulica 329/15, 951 06 Vinodol,
spis. zn. 30OdK/76/2019 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po
preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí
a z poskytnutých súčinností tretích osôb, zistil a do súpisu majetku zapísal majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu (zverejnené v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019 pod č. zverejnenia K069785).
Majetok dlžníka bol postupne v súlade s príslušným ust. §-u 167p ZoKR v priebehu konkurzu speňažovaný
formou verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“). Vyhodnotenie jednotlivých kôl VPK bolo postupne
zverejnené v OV č. 174/2019 dňa 10.09.2019, v OV č. 188/2019 dňa 30.09.2019 a v OV č. 202/2019 dňa
18.10.2019.
Nakoľko predmetný majetok sa nepodarilo speňažiť ani v 3. kole VPK, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR
prestal podliehať konkurzu (zverejnené v OV č. 202/2019 dňa 18.10.2019). O predmetnú hnuteľnú vec ani
v lehote 10 dní od skončenia 3. kola VPK neprejavil záujem nijaký z prihlásených veriteľov.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 30OdK/76/2019.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 29.07.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Nataša Bilová, nar. 05.04.1981, bytom Hlboká ulica 329/15, 951 06 Vinodol, spis. zn. 30OdK/76/2019 sa
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Nataša Bilová, nar. 05.04.1981,
bytom Hlboká ulica 329/15, 951 06 Vinodol, spis. zn. 30OdK/76/2019 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. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 30.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K096143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Melinda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica slobody 4136/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/154/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
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7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK38 0900 0000 0051 4819 9047 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K096144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 965, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK05 0900 0000 0051 6063 2325 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K096145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Užáková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová ulica 386 / 46, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/185/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK13 0900 0000 0051 4082 3423 pričom pre každé popretie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K096146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lastovica Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1799 / 32, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/199/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK28 0900 0000 0051 4502 8103 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K096147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 965, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Ku dňu ku ktorému bol srávca povinný vyhotoviť súpis majetku nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu

Tomáš Timoranský, správca
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K096148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Štefan Stojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemné 533, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/189/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/189/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Štefan Stojka, nar. 10.01.1970, 941 22 Zemné 533, týmto
oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K096149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marian Záležák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilometódska 3752 / 48, 940 59 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/191/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/191/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Marian Záležák, nar. 26.12.1973, Cyrilometódska 48, 940
59 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodný menom Marian Záležák, s miestom podnikania
Cyrilometódska 48, 940 59 Nové Zámky, IČO: 46771212, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b.
ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
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Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K096150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klapčíková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 773/116, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/177/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/177/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Veronika Klapčíková, nar. 21.08.1955, bytom Andovská 773/116, 940 01
Nové Zámky, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 30. 10 2019

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K096151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Juraj Racko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 476 / 44, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/192/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/192/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Juraj Racko, nar. 24.02.1968, Kvetná 476/44, 943 42
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Gbelce, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K096152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Záväzný pokyn – speňažovanie Nehnuteľností Veľký Kýr a Nehnuteľností Branč – 2. Kolo
Uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 32K/43/2016, zo dňa 27.10.2016, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Igor Száraz, nar. 15.02.1976, bytom Družstevná 317/2, 951 13 Branč – Veľká Ves (ďalej len
„Úpadca“), a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, značka správcu S 423 (ďalej len „Správca“).
Slovenskej sporiteľni, a. s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 823 37 Bratislava (ďalej len „Slovenská
sporiteľňa, a. s.“), bola mailom dňa 02.10.2019 doručená Žiadosť Správcuo uloženie záväzného pokynu (ďalej len
„Žiadosť“). Žiadosť bola okrem iného odôvodnená neúspešnosťou prvého kola dražby zo dňa 26.09.2019, ktorá
bola neúspešná v dôsledku neúčasti žiadneho účastníka. Predmetom Žiadosti bolo speňažovanie nehnuteľností
v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu v konkurze na majetok Úpadcu, ktorej súpis
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2017 zo dňa 09.01.2017.
Ide o nehnuteľnosti:
Pozemky v katastrálnom území obce Branč, Okres Nitra, ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného
operátu na listoch vlastníctva č. 299. 801, 802, 2177, 2233, 2273, 2307,2308. Jedná sa spolu o 42 parciel, kde
vlastní jednotlivé podiely úpadca spolu s inými podielovými spoluvlastníkmi (ďalej len „Nehnuteľnosti Branč“)
Pozemky v katastrálnom území obce Veľký Kýr, Okres Nové Zámky, ako parcely registra „E“ evidované na mape
určeného operátu na listoch vlastníctva č. 2823, 2722, 1943, 1942, 1941. Jedná sa spolu o 15 parciel, kde vlastní
jednotlivé podiely úpadca spolu s inými podielovými spoluvlastníkmi (ďalej len „Nehnuteľnosti Veľký Kýr“)
(Nehnuteľnosti Veľký Kýr a Nehnuteľnosti Branč ďalej spolu aj ako „Nehnuteľnosti“).
Slovenská sporiteľňa, a. s. ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, v spojení s ustanovením § 83
ods. 1 písm. a) ZKR, týmto Správcovi ukladá, v nadväznosti na doručenú Žiadosť a predchádzajúci záväzný
pokyn zo dňa 22.01.2018, nasledovný záväzný pokyn:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška najnižšieho podania pre 2. kolo dražby bude určená vo výške 90% všeobecnej hodnoty Nehnuteľnosti
určenej podľa odhadu Správcu, s možnosťou zníženia najnižšieho podania na 75 % všeobecnej hodnoty
Nehnuteľnosti určenej podľa odhadu Správcu. Ostatné podmienky záväzného pokynu zo dňa 15.04.2019
zostávajú naďalej v platnosti.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že akékoľvek náklady súvisiace s dražbou Nehnuteľnosti,
resp. so speňažovaním Nehnuteľnosti, ako aj odmena dražobníka, nie sú nákladmi speňaženia všeobecnej
a/alebo oddelenej podstaty, ktoré schválil príslušný orgán v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Mgr. Zuzana Karasová - právnik oddelenia právnej podpory reštrukturalizácie a vymáhania, Odbor právnych
služieb, Slovenská sporiteľňa, a. s. – v.r.
Mgr. Juraj matuška - právnik oddelenia právnej podpory reštrukturalizácie a vymáhania, Odbor právnych služieb,
Slovenská sporiteľňa, a. s. – v.r.

K096153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 965, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti Trans,
s.r.o. ”v likvidácii”, Horná Strieborná 4/14599, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 751 502, z poslednej dostupnej
účtovnej závierky vyplýva záporné vlastné imanie v hodnote (-) 126484, neaktívna spoločnosť
Majetok zapísaný do súpisu dňa 30.10.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu v súlade s ust. §
167i v spojení § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 100 €

2.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti DP
Ronin Czech s.r.o., Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 025 16 772, spoločnosť nezaložila do
zbierky listín žiadnu účtovnú závierku, neaktívna spoločnosť
Majetok zapísaný do súpisu dňa 30.10.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu v súlade s ust. §
167i v spojení § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 100 €

Tomáš Timoranský, správca
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K096154
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Eva Barátová, nar. 25.02.1967, bytom
Nové Zámky T. Vansovej č. 5246/13 (ďalej len „Dlžník“), vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty majetku dlžníka pod poradovým číslom 1., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 163/2019
pod K074237 dňa 23.08.2019 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 prestáva podliehať
konkurzu. Žiadny z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o hnuteľnú vec do desiatich dní od
skončenia 3. kola ponukového konania.

Por. Popis hnuteľnej veci
VIN
Dátum
prvej Stav
Súpisová
č.
evidencie v SR
hodnota
FIAT MAREA WEEKEND,
Pojazdné, zlý technický stav, STK a EK končí
1.
ZFA18500000311569 2007
300,- EUR
šedá metalíza, AC KOMBI
v 03./2020, stav odometra: cca 250.000 km

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

K096155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kriška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/68/2015S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/68/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Patrik Kriška, nar.: 20.04.1981, bytom Rapatská
915/2, 951 35 Veľké Zálužie (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod
sp.zn. 32K/68/2015, týmto v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty Úpadcu, a to:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

4
10
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Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 05.11.2019
5

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
27.03.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Ust.§ 81 ods. 1 ZKR
Konferenčný stolík
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké
Zálužie
Používané

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

6
10
5

Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
27.03.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Ust. § 81 ods. 1 ZKR
TV stolík
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké
Zálužie
Používané

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

8
50
25

Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)

Rok výroby, stav opotrebovanosti

1/1
27.03.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Ust. § 81 ods. 1 ZKR
Jedálenský stôl (kov/drevo)
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké
Zálužie
Používané

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

10
100
50

Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
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(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
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti

Deň vydania: 05.11.2019

1/1
27.03.2017, majetok patriaci
úpadcovi
Ust. § 81 ods. 1 ZKR
Manželská posteľ – kov (druhá)
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké
Zálužie
Používané

Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejavil záujem žiaden z veriteľov,
prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Marek Piršel - správca

K096156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Sikora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenín 172, 943 57 Kamenín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/165/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Imrich Sikora, nar.05.02.1979, bytom 943 57
Kamenín 172 vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej
len ZKR) 2.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019 pod K087881.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni

uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať,
·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „ konkurz

č. 31OdK/165/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019,
ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

147

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
0051 1249 4044 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 311652019 ),
·

SK37 0900 0000

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných

dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný
záznam,
·

úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne

najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K096157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Matejov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športova 425/41, 951 85 Skýcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/188/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Matejov nar.10 .12.1957, bytom Športová
425/41 , 951 85 Skýcov vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len ZKR) 2.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019 pod K087879.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni

uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať,
·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „ konkurz

č. 28OdK/188/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
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obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019,
ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044
s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 281882019 ),
·

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných

dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný
záznam,
·

úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne

najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K096158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 069 334
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/146/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Róbert
Václav, nar. 19. 12. 1984, bytom: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom:
Róbert Václav, IČO: 51 069 334, s miestom podnikania: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, mu bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: ČSOB Poisťovňa, a.s., IČO: 31 325 416,
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume
586,57 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 4.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K096159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Császárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/79/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Erika Császárová, nar.15.03.1978, bytom
Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení 2.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá
bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019 pod K087880.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni

uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky, doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať,
·

záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „ konkurz

č. 23OdK/79/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019,
ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
0051 1249 4044 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 23792019 ),
·

SK37 0900 0000

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných

dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný
záznam,
·

úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne

najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej ceny.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca
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K096160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiss Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 911 / 26, 940 78 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.09.2018, sp. zn.: 30OdK/70/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 27.09.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 20.09.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Jozef Kiss, nar. 28.09.1949, bytom Jánošíkova 26, Nové Zámky 940 78, 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, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K096161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregorová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 4617/4 4617/4, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/125/2019 S1834
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

151

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 05.11.2019

Okresný súd Nitra
29OdK/125/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Zuzana Gregorová, nar.:
19.01.1980, bytom: J. Kráľa 4617/4, 955 01 Topoľčany, po ukončení ponukového kola a speňažení majetku
dlžníka, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zuzana Gregorová, nar.:
19.01.1980, bytom: J. Kráľa 4617/4, 955 01 Topoľčany, zrušuje.

V Nitre, dňa 30.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K096162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kriška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/68/2015 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/68/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 070/2019
v zmysle ust. § 17 a § 22 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie dražobníka:
Obchodné meno:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

46 141 341

Zapísaný:

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

Bank. spojenie:

2921855440/1100, Tatra banka, a.s., IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440

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

152

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

TATRSKBX
Zastúpený:

JUDr. Marek Piršel, konateľ

e-mail:

as@aukcnaspolocnost.sk

Označenie navrhovateľa opakovanej dražby:
Obchodné meno:

JUDr. Marek Piršel

sídlo kancelárie:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Zapísaný:

v zozname správcov pod č. S 1670

správca konkurznej podstaty úpadcu:
Patrik Kriška, nar.: 20.04.1981,bytom: Rapatská 915/2, 951 35 Veľké Zálužie

Miesto, dátum a čas otvorenia opakovanej dražby:
Miesto opakovanej dražby:
11, 949 01 Nitra
Dátum opakovanej dražby:
Čas otvorenia opakovanej dražby:

salónik EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého
28.11.2019
10:00 hod.

Čas otvorenia pre
účastníkov:

09:30 hod.

Čas otvorenia dražby pre
verejnosť:

09:50 hod.

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

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

Označenie dražby:
Prvá opakovaná dražba

Predmet opakovanej dražby:
1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie,
tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5121, a
to konkrétne:
· rodinný dom so súpisným č. 915 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č.
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3811/416 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
rozostavaný záhradný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra
„C“ č. 3811/430 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Nehnuteľnosť
I“).

2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie,
tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2815, a
to konkrétne:
· pozemok parcely registra „C“ č. 3811/140 o výmere 724 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
· pozemok parcely registra „C“ č. 3811/416 o výmere 140 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
· pozemok parcely registra „C“ č. 3811/429 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
· pozemok parcely registra „C“ č. 3811/430 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
(ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len „predmet opakovanej dražby“).

Práva a záväzky na predmete opakovanej dražby:
Práva a záväzky na Nehnuteľnosti I:
a. Poznamenáva sa začatie súdneho konania o určenie platnosti odstúpenia od dohody o vyporiadaní BSM
a o určenie vecného práva k nehnuteľnostiam;
b. Poznamenáva sa začatie výkonu záložného práva veriteľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava
(IČO: 35 799 200), zavkladované pod V 9360/08 formou odpredaja zálohu na dražbe;
c. Poznamenáva sa vyhlásenie malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Kriška, (20.04.1981), v zmysle
Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 22.10.2015, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 208/2015
dňa 29.10.2015, boli zaradené do všeobecnej majetkovej podstaty nehnut. rodinný dom s. č. 915 na parc.
č. 3811/416 a rozostavaný záhradný dom na parc. č. 3811/430. Na základe Uznesenia OS Nitra
32K/68/2015 zverejneného v Obchodnom vestníku OV 38/2016 zo dňa 25.02.2016, bol do funkcie
správcu ustanovený nový správca Mgr. Marek Piršel, podľa P 92/17 - 82/17;
d. Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava (IČO: 31 749 542), podľa V 541/07 zo
dňa 27.2.2007, na dom s. č. 915 na parc. č. 3811/416-54/07, V 2724/12 - 210/12;
e. Záložné právo v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava (IČO: 35 799 200), podľa V 9360/08
zo dňa 12.2.2009;
f. Záložné právo v prospech Obec Veľké Zálužie č. OcÚ-S2016/00879-004, na stavby rodinný dom s. č. 915
na parc. registra 'C' č. 3811/416 a rozostavaný záhradný dom na parc. registra 'C' č. 3811/430;
g. Povinnosť strpieť uskladnenie majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejneného
v OV č. 67/2017 dňa 05.04.2017, a to konkrétne súpisové zložky č. 4 Konferenčný stolík, č. 6 TV stolík, č.
8 Jedálenský stôl (kov/drevo) a č. 10 Manželská posteľ - kov (druhá), a to do času kým uvedený majetok
bude podliehať konkurznému konaniu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších právnych predpisov.

Práva a záväzky na Nehnuteľnosti II:
a. Začatie výkonu záložného práva veriteľa ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava (IČO: 35 799 200),
zavkladované pod V 9360/08 formou odpredaja zálohu na dražbe;
b. Poznamenáva sa vyhlásenie malého konkurzu na majetok úpadcu: Patrik Kriška, (20.04.1981), v zmysle
Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 22.10.2015, zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 208/2015
dňa 29.10.2015, boli zaradené do všeobecnej majetkovej podstaty nehnut. registra 'C' parc. č. 3811/140,
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3811/416, 3811/429 a parc. č. 3811/430. Na základe Uznesenia OS Nitra 32K/68/2015 zverejneného
v Obchodnom vestníku OV 38/2016 zo dňa 25.02.2016 bol do funkcie správcu ustanovený nový správca
Mgr. Marek Piršel;
c. Záložné právo v prospech Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava (IČO:31 749 542), podľa V 541/07 zo
dňa 27.2.2007 na parc. č. 3811/416;
d. Záložné právo v prospech ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava (IČO: 35 799 200), podľa V
9360/08 zo dňa 12.2.2009 na parc. č. 3811/140, 3811/416, 3811/429, 3811/430;
e. Záložné právo v prospech Obec Veľké Zálužie č. OcÚ-S2016/00879-004, na nehn. registra 'C' parc.č.
3811/140, 3811/416, 3811/429, 3811/430.

Opis predmetu opakovanej dražby/ opis stavu predmetu opakovanej dražby:
1. Rodinný dom súpisné číslo 915 na parcele číslo 3811/416, k.ú. Veľké Zálužie.
Ide o samostatne stojaci rodinný dom v širšom centre zastavaného územia obce Veľké Zálužie. Dom je situovaný
na rovinatom teréne v lokalite zastavanej nízkou skupinovou zástavbou rodinných domov štandardného
vyhotovenia, na Rapatskej ulici. Jedná sa o voľne stojaci nepodpivničený rodinný dom s dvomi nadzemnými
podlažiami, z toho je jedno podkrovné, ktorého výstavba bola zahájená v roku 2004. Dom bol stavebne
dokončený a je v užívaní od roku 2006 na základe kolaudačného rozhodnutia, vydaného Obcou Veľké Zálužie,
dňa 28.7.2006 pod č.j.294/2006-02-Žá. Rodinný dom má samostatný vstup z bočnej stany domu cez dvor. Je
napojený na inžinierske siete – voda, elektro a plyn. V okolí sa nachádza nová, ako aj pôvodná zástavba
rodinných domov. Je umiestnený v lokalite vhodnej na bývanie.

Dispozičné riešenie:
I.NP - je dispozične riešené ako vstup so zádverím, obývacia izba, kuchyňa, špajza, WC, kúpeľňa, práčovňa,
schodisko, pracovňa, kuchynka, WC a kotolňa.
Zastavaná plocha je 139,35 m2.

II.NP. - podkrovie je dispozične riešené ako galéria, štyri izby, kúpeľňa a WC.
Zastavaná plocha je 105,85 m2.

Technicko-konštrukčné riešenie:
Stavba je osadená na betónových pásových základoch s izoláciou, zosilnených vzhľadom k únosnosti podkladnej
zeminy a nutnosti vyrovnania terénnej nerovnosti na výšku 3,50 m po pätu základu. Zvislé konštrukcie sú
murované z keram. blokov hr. 30 cm s vonkajšou tepelnou izoláciu hr. 10 cm, deliace priečky sú tehlové. Strop je
železobetónový monolitický. Vonkajšie omietky sú minerálne štrukturované, vnútorné omietky sú vápenné
štukové. Schody sú drevené so stupňami z tvrdého dreva. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami a vnútornými
hliníkovými žalúziami. Vstupné a vonkajšie dvere sú plastové, vnútorné sú hladké dyhované. V podkroví sú dvere
z tvrdého dreva plné. Podlahy: vo všetkých miestnostiach je osadená veľkoplošná laminovaná podlaha.
Elektroinštalácia je svetelná aj motorická na ističe. Dom je chránený bleskozvodom a elektronickým
zabezpečovacím systémom. Inštalovaný je rozvod studenej aj teplej vody plastovým potrubím, teplú vodu
pripravuje kombinovaný zásobníkový ohrievač. Kanalizačné rozvody sú z PVC potrubia. Kúrenie je podlahové
teplovodné, kotol je plynový Buderus. Ku kotlu a do kuchyne je privedený zemný plyn. V kuchyni je vyhotovený
tehlový obklad steny nad pracovnou doskou. Osadená je kuchynská linka na báze dreva 9,50 m s granitovým
drezom a s pákovou batériou, plynovou varnou doskou, s odsávačom pár, samostatnou zabudovanou el. rúrou,
zabudovanou umývačkou riadu a zabudovanou chladničkou. V kúpeľni je vyhotovený keramický obklad stien po
strop a osadený je samostatný sprchovací kút s pákovou sprchovou batériou a umývadlo s pákovou batériou. WC
- vyhotovený keramický obklad stien a osadený je splachovací záchod, bidet s pákovou batériou a umývadlo s
pákovou batériou. V kotolni je osadený kondenzačný kotol a kombinovaný zásobníkový ohrievač TÚV (kombinácia
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solárneho ohrevu). Podlažie má vybudované káblové anténne rozvody.
II.NP – podkrovie: Zvislé konštrukcie sú murované z keramických blokov hr. 30 cm s vonkajšou tepelnou
izoláciou hr. 10 cm, deliace priečky sú tehlové. Strop je drevený trámový s podbitím sadrokartónovými doskami.
Vonkajšie omietky sú minerálne štrukturované, vnútorné omietky sú vápenné štukové, okná sú plastové s
izolačnými dvojsklami. Dvere sú drevené z masívu, podlahy - vo všetkých miestnostiach sú drevené veľkoplošné
parkety. Elektroinštalácia je svetelná, inštalovaný je rozvod studenej aj teplej vody plastovým potrubím a
kanalizačné rozvody z PVC potrubia. Kúrenie je ústredné, radiátory plechové panelové, v kúpeľni je vyhotovený
keramický obklad stien do výšky 1,50 m a osadená je silakrylátová rohová vaňa s pákovou sprchovou batériou a
umývadlo s pákovou batériou. Vo WC je osadený splachovací záchod. Podlažie je chránené elektronickým
zabezpečovacím systémom. Strecha je valbová s vikiermi, krov je drevený väznicový, krytina ťažká betónová
Bramac. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Parapety sú keramické.
Dom je zhotovený zo stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá bežnému štandardu, veku
jednotlivých častí. Dom bol daný do užívania v roku 2006; počas životnosti bol čiastočne rekonštruovaný – kotol,
podlahy v podkroví. Základná životnosť rodinného domu je znalcom stanovená na 100 rokov.

2. Rozostavaný záhradný dom na parcele číslo 3811/430, k.ú. Veľké Zálužie.
Záhradný dom je situovaný v zadnej rožnej časti pozemku p. č. 3811/430 za rodinným dom ako voľne stojaca,
nepodpivničená stavba s jedným nadzemným podlažím a sedlovou strechou, pokrytou ťažkou betónovou škridlou
Mediteran na drevenom hambálkovom krove. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné. Dom je
v štádiu rozostavanej stavby pred dokončením, na ktorú bolo Obcou Veľké Zálužie vydané stavebné povolenie č.
548/2008-02-Ba zo dňa 2.10.2008. Stavba je osadená na bet. základových pásoch v kombinácii s bet. pätkami a
izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30 cm so
zateplením fasády polystyrénom hr. 6 cm. Strop je vyhotovený ako podbitie krovu tatranským profilom, vonkajšie
omietky sú minerálne štrukturované, vnútorné vápenné hladké. Okná a vchodové dvere sú plastové (dokončenosť
50%) Podlaha je betónová s keramickou dlažbou. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Záhradný dom bol
daný do užívania v roku 2015.
Zastavaná plocha je 36,80 m2.

Príslušenstvo predmetu opakovanej dražby tvorí najmä:

1. Bazén na parc. č. 3811/140, k.ú. Veľké Zálužie.
Bazén je postavený na pozemku č. 3811/140. Pôdorysné rozmery 6,95 x 3,4 m. Hĺbka bazéna je 1,5 m.
Konštrukcia bazéna je tvorená murovanými tvárnicami z plastovou fóliou. Začiatok užívania je rok 2006.
Bazén je o veľkosti 35,45 m3.

2. Drevený garážový prístrešok na parc. č. 3811/429, k.ú. Veľké Zálužie.
Prístrešok tvorí drevená trámová konštrukcia bez výplní s drevenou šikmou strechou s podbitím. Krytina strechy
ťažká korýtková - Bramac. Začiatok užívania je rok 2008.
Prístrešok je o veľkosti 63,52 m2.

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v dobrom stave.
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Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 25/2019 zo dňa 11.04.2019,
vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Robertom Hirschom:
166.000,- EUR (slovom: stošesťdesiatšesťtisíc EURO)

Najnižšie podanie:
124.500,-EUR (slovom: stodvadsaťštyritisícpäťsto EURO)

Minimálne prihodenie:
500,-EUR (slovom: päťsto EURO)

Výška dražobnej zábezpeky:
15.000,-EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania opakovanej dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 070, IBAN:
SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na
účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu opakovanej dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí
byť táto k okamihu otvorenia opakovanej dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní opakovanej dražby za predpokladu, že účastník opakovanej dražby sa stane
vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením opakovanej dražby

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej
dražby
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu
2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 070, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX),
s označením čísla opakovanej dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia opakovanej dražby

Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu opakovanej dražby:
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „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 (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), 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.“

Obhliadka predmetu opakovanej dražby:
Termín č. 1: 11.11.2019 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 915 na
Rapatskej ulici č. 2 v obci Veľké Zálužie, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 917
822 724, aspoň 1 deň vopred.
Termín č. 2: 25.11.2019 o 09:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 915 na
Rapatskej ulici č. 2 v obci Veľké Zálužie, a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. číslo: 00421 917
822 724, aspoň 1 deň vopred.

Podmienky odovzdania predmetu opakovanej dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh opakovanej dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby (t.j. po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať
predmet opakovanej dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom opakovanej dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu opakovanej dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu opakovanej dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet opakovanej 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 opakovanej dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu opakovanej
dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu opakovanej 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. Na ostatné náležitosti
zápisnice o odovzdaní predmetu opakovanej dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.
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Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
opakovanej dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh opakovanej dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Tomáš Trella, notár so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava.

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ust. § 21 odsek 2.
Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

JUDr. Marek Piršel

K096163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4887/65, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/125/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/125/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Adriana Kollárová, nar. 19.05.1968, bytom G. Bethlena 4887/65, 940 01
Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Adriana Kollárová, s miestom podnikania G.
Bethlena 4887/65, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 373 716 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s 167n ods.1 druhá veta a
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§ 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZKR“
vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 187/2019 dňa 27.09.2019 nehnuteľnosť: Pozemok:
číslo parcely: 782/ 31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 367 m2, číslo listu vlastníctva: 922,
katastrálne územie: Strekov, podiel: 1/ 40, súpisová hodnota majetku: 300,- eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Jedná sa o 2. kolo verejného ponukového konania Predmetu speňažovania – podiel vo výške 1/40
k celku
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Adriana Kollárová – KONKURZ Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna Minimálna výška ponuky nie je
stanovená
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K096164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strhan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 543 / 119, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/185/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Strhan Peter (12.12.1959), Hlavná ulica 543/119, 95106 Vinodol, Slovensko
(ďalej len „Dlžník"), v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku konkurznej Súpisová zložka č. 1 – Hnuteľná Vec – prívesný vozík
Popis: prípojné vozidlo, Kategória O1, Evidenčné číslo: NR604YC, výrobné číslo VIN U5EV075B5Y1001033 rok
výroby: 2000, Stav opotrebovanosti: používaný, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Hodnota : 50,- Eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1.

Jedná sa o 2. kole verejného ponukového konania

2.
Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Peter Strhan– KONKURZ - Verejné ponukové
konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199
ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná
na pošte. Minimálna výška ponuky nie je stanovená
3.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4.
Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk
rozhodne žreb správcu.
5.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.
6.
.Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.
8.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude
úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou
osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk

JUDr. Tomáš Pintér, 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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K096165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Niszler Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bártoková 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/196/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Juraj Niszler, nar. 11.03.1967, bytom 943 01 Štúrovo, t.č. Bártoková 24,
943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Niszler, s miestom podnikania Kossúthova 734/18, 943
01 Štúrovo, IČO: 30 334 268 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s 167n ods.1 druhá veta a § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem II. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku 199/2019 dňa 15.10.2019 : Nehnuteľnosť: Pozemok: číslo parcely:
3910/141, druh pozemku: ostatná plocha, výmera:78 m2, číslo listu vlastníctva: 5424, katastrálne územie:
Štúrovo, Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný
pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie, Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce , podiel: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 500,- eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Jedná sa o 2. kolo verejného ponukového konania Predmetu
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Juraj Niszler – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky nie je stanovená
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom 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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adrese pinter@akpinter.sk

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K096166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koniar Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča -, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1968
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/245/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/245/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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

Obchodná spoločnosť
Koniar, s.r.o.

Sídlo
Bottova 1149/14, 014 01 Bytča

IČO
46 555 587

Zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 169/2019 dňa 03.09.2019.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s. správca dlžníka Pavol Koniar

K096167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cudrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1949/119, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/110/2018 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/110/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

ROZVRH VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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A. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 7OdK/110/2018 , ktoré bolo zverejnené v OV č. 99/2018 dňa 24.5.2018,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Cudrák, nar. 28.01.1983, bytom 1. mája 1949/119, 031 01
Liptovský Mikuláš. Za správcu bol ustanovený Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina.
Správca zapísal do súpisu majetku oddelenej podstaty a zverejnil v OV č. 138/2018 dňa 19.7.2018 nehnuteľný
majetok/ pozemky + stavba/ vedené v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálne
územie Liptovský Hrádok, LV č. 197, zabezpečeného veriteľa: Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina.
Predmetné nehnuteľnosti boli speňažené v opakovanej dobrovoľnej dražnbe za cenu 15.150,00 EUr.

B/ Rozvrhová časť
Celkový výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty vo výške 15.150,04 EUr / v tom úroky 0,04 EUr/ bol
rozdelený v súlade s ustanovením § 167u ods. 2 ZKR vo väzbe na ustanovenie § 166d ods. 3 ZKR nasledovne:
1. Náklady konkurzu

: 5.022,80 EUr, v tom:

1.1. Odmena správcu z výťažku: 2.010,30 EUr
1.2. Znalecký posudok:

2.280,67 EUr

1.3. Výdavky na kanceláriu správcu: 440,00 EUr
1.4. Ostatné výdavky konkurzu:
1.5. Súdny poplatok:

261,83 EUr
30,00 EUr

2. Suma výťažku určená pre oddeleného veriteľa: 2.161,88 EUr
3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia:

7.965,36 EUr

Správca zároveň vyzýva dotknutého oddeleného veriteľa, aby správcovi bezodkladne oznámil platobné údaje,
potrebné pre úhradu výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty / IBAN, variabilný symbol a iné/.

Ing. Štefan Straka, správca

K096168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 3393/2, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/276/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/276/2019
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jakub Baláž, nar.18.01.1992, trvale bytom
Baničova 3393/2, 010 15 Žilina 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
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jakub Baláž, nar.18.01.1992, trvale bytom Baničova 3393/2, 010 15 Žilina
sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 16.07.2019, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 04.10.2019, 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: Jakub Baláž,
nar.18.01.1992, trvale bytom Baničova 3393/2, 010 15 Žilina, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K096169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarošová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústianská 790, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/15/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/15/2017
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: Dana Jarošová, nar. 19.9.1961, bytom Ústianska 790, 027 44 Tvrdošín, podnikajúca pod obchodným
menom: Dana Jarošová, s miestom podnikania Ústianska 790, 027 44 Tvrdošín, IČO: 33 789 398, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 4.9.2006 (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3OdK/15/2017 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/15/2017 sa končí.

K096170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 4742/23, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/127/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Ottó Kovács, nar. 23.06.1952, trvale
bytom Timravy 4742/23, 036 01 Martin – Podháj týmto, v súlade s ustanovením § 167n ods.1 v spojení
s ustanovením § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie
majetku dlžníka, 2.kolo:

Predmet ponukového konania:
Nehnuteľný majetok dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 127/2019 s dňom vydania 03.07.2019, pod K057279, ktorý sa speňažuje jednotlivo, každá súpisová
zložka majetku samostatne, za nasledovných podmienok:
súpisová zložka majetku č.1:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3129, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 927/2 o výmere
10822 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:1352,75 m2, najnižšie podanie
4EUR za 1m2,

súpisová zložka majetku č.2:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3130, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo:1540/3 o výmere 867
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:108,37 m2, najnižšie podanie
neurčené,

súpisová zložka majetku č.3:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3130, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/18 o výmere
6596 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:824,50 m2, najnižšie podanie 4EUR
za 1m2,

súpisová zložka majetku č.4:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3130, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/31 o výmere
3625 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:453,12 m2, najnižšie podanie 4EUR
za 1m2,

súpisová zložka majetku č.5:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.935, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/37 o výmere
842 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/244, t.j.: 3,45 m2,
najnižšie podanie neurčené,

súpisová zložka majetku č.6:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.671, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1535 o výmere 6704
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/264, t.j.:25 m2,najnižšie
podanie neurčené,

súpisová zložka majetku č.7:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.866, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
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Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/33 o výmere
4258 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/248, t.j.: 17,16 m2,
najnižšie podanie neurčené.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní spolu so špecifikáciou predmetu kúpy,
musí byť správcovi doručená poštou v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.: 7OdK/127/2019 PONUKOVÉ KONANIE“, na adresu kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
- presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra),
- ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového konania, ktorá nesmie byť nižšia než je určená cena najnižším
podaním,
-doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu jednotlivo, za každú
súpisovú zložku majetku, o ktorú má záujemca záujem, s presným označením súpisovej zložky majetku zo
súpisu, na ktorú sa ponuka vzťahuje, na účet správcu.
Účet správcu je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342, VS
071272019. Doklad preukazukjúci zaplatenie zálohy, súčasne so zaslaním ponuky do druhého kola ponukového
konania záujemca zašle na adresu kancelárie správcu, najneskôr do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne
žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, s ktorým
správca do 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania uzatvorí kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania predložené ponuky
s neúmerne nízkou cenou, resp. s cenou nižšou ako je najnižšie určené podanie.
Náklady, správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania je povinný
znášať víťaz ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca v lehote 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania, vráti nimi zložené zálohy kúpnej ceny.V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu
zmluvu so správcom, znáša zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny, ktorú sám ponúkol.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca
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K096171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cudrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1949/119, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/110/2018 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/110/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

ROZVRH VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

A. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 7OdK/110/2018 , ktoré bolo zverejnené v OV č. 99/2018 dňa 24.5.2018,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Cudrák, nar. 28.01.1983, bytom 1. mája 1949/119, 031 01
Liptovský Mikuláš. Za správcu bol ustanovený Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina.
Správca zapísal do súpisu majetku všeobecnej podstaty a zverejnil v OV č. 141/2018 dňa 24.7.2018 hnuteľný
majetok, osobné motorové vozidlo Škoda Octavia.
Predmetný hnuteľný majetok bol speňažený v ponukovom konaní za cenu 36,00 EUr..

B/ Rozvrhová časť
Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstatyvo výške 36,00 EUr bol použitý na úhradu
nákladov konkurzu. Suma výťažku určená pre nezabezpečených veriteľov predstavuje 0 EUr.

Ing. Štefan Straka, správca

K096172
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
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“) ako správca dlžníka Michal Myšiak, nar. 21.10.1982, trvale bytom Partizánka 973/45, 015
01 Rajec (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje bankový účet podstaty Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
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v tvare IBAN: č.ú.: SK13 0900 0000 0051 3668 3851, na ktorý je možno skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7
písm. b) ZKR.

JUDr. Marína Gallová, správca

K096173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paško Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koňhorská 775/33, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/263/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/263/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrej Paško, nar. 13.01.1980, bytom: Koňhorská
775/33, 013 03 Varín do 04.05.2017 podnikajúci pod obchodným menom Andrej Paško, s miestom podnikania
Koňhorská 775/33, 013 03 Varín, IČO: 43 297 480, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, zapisuje dňa 28.10.2019 do zoznamu pohľadávok prihlášky veriteľa: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, sídlo: Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713, prihláška č. 1 prihlásená
suma: 2540,96 €, prihláška č. 2 prihlásená suma: 182,68 €.
JUDr. Radovan Birka, správca

K096174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Širo - PROMT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovčiarsko 183, 010 04 Ovčiarsko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 378 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2012 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2012
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Rodinný dom s.č.183 s príslušenstvom vedený na LV č.673 k.ú. Ovčiarsko zapísaný do súpisu majetku
všeobecnej podstaty v súlade s § 78 ods.1. Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia je
Jana Šírová, r.Šírová, 010 04 Ovčiarsko, č.183, SR, nar. 20.12.1985.

K096175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hríb
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Československej brigády 3240/11, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 808 720
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/71/2019/S1568
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Okresný súd Žilina
1OdK/71/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Marián Hríb, nar.
12.01.1985, bytom I. československej brigády 3240/11, 038 61 Vrútky, adresa na doručovanie J. Š. Šikuru
5/16, 036 08 Martin - Priekopa, podnikajúceho pod obchodným menom Marián Hríb, s miestom podnikania
I. československej brigády 3240/11, 038 61 Vrútky, IČO: 41 808 720 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn.
1OdK/71/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 30.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K096176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Babčanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 692 226
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/91/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Emília Babčanová,
nar. 08.12.1983, trvale bytom Bytča, 014 01 Bytča, do 08.11.2014 podnikajúca pod obchodným menom
Emília Babčanová, s miestom podnikania Hrabové 41, 014 01 Bytča, IČO: 44 692 226, korešpondenčná
adresa: Kotešová 160, 013 61 Kotešová (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 3OdK/91/2019 sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 30.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca
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K096177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrkáč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Váhom 253, 014 01 Bytča-Hliník nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1969
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/187/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/187/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 2. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Ján Štrkáč, nar. 15.04.1969, trvale bytom Hliník nad Váhom 253, 014 01 Bytča - Hliník nad Váhom, ponúka
v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ STAVBY
por.č. postavená na parc. KN-C č. popis stavby

LV č.

kat.úz./ obec okres

1.

1049

Hliník
Váhom

kat.úz.

okres

výmera
m2

Bytča

541

562

Rodinný dom súp. č. 254

nad

Bytča

spoluvl.
podiel

súp.
hodnota

1/22

1 350,00 €

1./ POZEMKY
por.č. parc. č. KN-C č.

druh pozemku

LV č.

1.

561

záhrada

1049

2.

562

zastavaná
nádvorie

plocha

a

1049

Hliník
Váhom
Hliník
Váhom

nad
nad

Bytča

307

v spoluvl.
podiel
1/22
1/22

súp.
hodnota
490,00 €
280,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke s označením „PONUKAŠtrkáč - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak, aby bola
doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický a e-mailový kontakt
na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

1. V prípade právnickej osoby: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného
zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba: úradne
osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK62
1100 0000 0029 4104 8312, VS: 15041969. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr
posledný deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.
LICITOR recovery, k.s., správca

K096178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Panáková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Ľudovíta Fullu 1666/20, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/130/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/130/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto , správca
úpadcu Emília Panáková, nar. 13.01.1952, bytom Námestie Ľudovíta Fullu 1666/20, 010 08 Žilina, do 31.03.2004
podnikajúceho pod obchodným menom Emília Panáková - PANAM, s miestom podnikania Priehradná 142/107,
010 01 Žilina, IČO: 37 596 471, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2OdK/130/2018 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.

1

1308

orná pôda

3955

2

1309

orná pôda

3955

3

1382

orná pôda

2889

Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom

nad
nad
nad

parcela
okres registra
C/E

výmera
m2

Žilina E

1097

3/280

5,88 €

Žilina E

2247

3/280

12,04 €

Žilina E

1487

61/11760

3,86 €

v spoluvl.
podiel
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4

1383

orná pôda

2889

5

1403

orná pôda

2889

6

4137

trvalý travny porast

3939

7

2103/267

zastavaná
nádvorie

8

2286/1

orná pôda

4079

9

2286/2

trvalý travny porast

4079

10

2624

trvalý travny porast

4079

11

2625

trvalý travny porast

4079

12

2626

trvalý travny porast

4079

13

2103/280 ostatná plocha

4831

14

2103/281 ostatná plocha

4832

15

2103/266 ostatná plocha

4880

plocha

a

4882

Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom
Teplička
Váhom

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

Deň vydania: 05.11.2019

Žilina E

1773

61/11760

4,60 €

Žilina E

925

61/11760

2,40 €

Žilina E

6700

1/28

119,64 €

Žilina C

2

1/441

0,00 €

Žilina E

152

1/441

0,30 €

Žilina E

169

1/441

0,33 €

Žilina E

584

1/441

1,14 €

Žilina E

738

1/441

1,44 €

Žilina E

1189

1/441

2,31 €

Žilina C

73

1/441

0,14 €

Žilina C

52

1/441

0,10 €

Žilina C

42

1/441

0,08 €

K096179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Jaskyni 755, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/258/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/258/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Dušan Puška, nar.: 12.05.1981, bytom: K Jaskyni 755, 032 61 Važec v
zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zapísal dňa 30.10.2019 pod č. 8 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874 v prihlásenej sume pohľadávky 231,57 EUR.
V Žiline dňa 30.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K096180
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
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

173

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/271/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/271/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii dlžníka Michal Myšiak, nar. 21.10.1982, trvale bytom Partizánka 973/45, 015 01 Rajec
(ďalej len „Dlžník“):

1/
Popis: malý motocykel RIEJU Toreo 50 YH50QT/0/0
VIN: VTPTCP00B00703170
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 14.9.2009
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zaradenia do súpisu: 30.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 200,00 Eur

JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K096181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbická 329/73, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2019
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: Ivan Baláž, nar. 14.02.1971, bytom Vrbická 329/73, 031 01 Liptovský Mikuláš Vrbica - Nábrežie, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ivan Baláž, nar. 14.02.1971, bytom Vrbická 329/73, 031
01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K096182
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 zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“) ako správca dlžníka Jozef Chovanec, nar. 2.1.1987, bytom 022 01 Čadca, adresa na
doručovanie Oščadnica 740, 023 01 Oščadnica (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § - u 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku Dlžníka.

JUDr. Marína Gallová, správca

K096183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/62/2017 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/62/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Martin Kováčik ako správca v konkurznom konaní dlžníka Dušan Zubaj, nar. 31.07.1976, Múrna 890, 032
61 Važec týmto v zmysle § 169 ods. 4 v spojení s § 27 ods. 1 písm f) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že veriteľ
Stanislav Zubaj, nar. 03.11.2000, Múrna 890, 032 61 Važec, listom doručeným do kancelárie správcu dňa
23.10.2019 zobral prihlášku pohľadávky zo dňa 12.01.2018 v celom rozsahu späť.
JUDr. Martin Kováčik, správca
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K096184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvorka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 13 13, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/245/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Kvorka, nar. 10.09.1984, trvale bytom Liptovská Osada 13, 034 73
Liptovská Osada, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu a
to:

1/ Osobné Motorové vozidlo AUDI A4 r. v. 1997, VIN: WAUZZZ8DZVA233311, EVČ – RK752CH, stav
opotrebovanosti primeraný veku – pojazdné, minimálna cena 750 Eur

2/ Osobné Motorové vozidlo Citroen Xsara r. v. 1997 – nepojazdné, VIN: VF7N6LFYF36360989, EČV –
RK691AU, minimálna cena 100 Eur

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010
01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA KONKURZ NEOTVÁRAŤ č. k.: 3OdK/245/2019“.
Ponuka musí obsahovať:
meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu v plnej výške ponúkanej ceny,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie
starší ako 3 mesiace, pri fyz. osobe nepodnikateľovi overenú kópiu občianskeho preukazu,
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu v plnom rozsahu ponúkanej ceny na bankový účet
správcu, č. účtu SK40 1100 0000 0029 2487 1630 vedený v Tatra banka, a. s., inak sa na ponuku neprihliada.
Pri úhrade zábezpeky záujemca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia ak je záujemcom fyzická
osoba - nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zábezpeka“. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zábezpeky včas. Záväznú ponuku,
ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a
neprihliadať na ňu. Správca za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti. V prípade ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v
ponukovom konaní, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.

Víťazný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote zmluvu, zábezpeka prepadá v prospech
konkurznej podstaty. Správca má právo odmietnuť cenu, ktorá bude nižšia ako stanovená minimálna cena.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0903 514 563 alebo email:
martin@chlapik.eu prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K096185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimen Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vajánkom 898 / 2, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/106/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/106/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Žilina sp. zn. 7OdK/106/2017 správca konkurznej podstaty
dlžníka: Miroslav Zimen, nar. 25.04.1964, bytom Pod Vajánkom 898/2, 013 03 Varín, podnikajúci pod obchodným
menom Miroslav Zimen, s miestom podnikania Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 33354456, v súlade s §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) vyhlasuje 2. kolo ponukového
konania na predaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu a to:

2./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2831 o výmere 9297 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 3688, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 1.500 €
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./ pozemok parc. reg. „E“ č. 1688/1 o výmere 668 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 400 €

4./ pozemok parc. reg. „E“ č. 1688/2 o výmere 1538 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 1.000 €

5./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2287/1 o výmere 2242 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 1.500 €

6./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2287/2 o výmere 131 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 100 €

7./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2765 o výmere 2360 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 1.500 €

16/ motorové vozidlo- Avia A31.1 L, VIN: TNAA31LV1MA007561, EČV: ZA375BE - nepojazdné
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
minimálna cena: 200 €

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010
01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA KONKURZ NEOTVÁRAŤ č. k.: 7OdK/106/2017“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuka musí obsahovať:
meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu v plnej výške ponúkanej ceny,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie
starší ako 3 mesiace, pri fyz. osobe nepodnikateľovi overenú kópiu občianskeho preukazu,
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu v plnom rozsahu ponúkanej ceny na bankový účet
správcu, č. účtu SK92 1100 0000 0029 3129 3840 vedený v Tatra banka, a. s., inak sa na ponuku neprihliada.
Pri úhrade zábezpeky záujemca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia ak je záujemcom fyzická
osoba - nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zábezpeka“. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zábezpeky včas. Záväznú ponuku,
ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a
neprihliadať na ňu. Správca za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti. V prípade ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v
ponukovom konaní, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.

Víťazný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote zmluvu, zábezpeka prepadá v prospech
konkurznej podstaty. Správca má právo odmietnuť cenu, ktorá bude nižšia ako stanovená minimálna cena.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0903 514 563 alebo email:
martin@chlapik.eu prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795 / 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/143/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/143/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky:
Pozemky:
Druh
Výmera v m2 Štát obec
K.ú.
č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota
záhrada
651
SR Liptovský Hrádok Dovalovo 62
483 1/36
41,95 €
zastavaná plocha a nádvorie 499
SR Liptovský Hrádok Dovalovo 62
484 1/36
46,02 €

JUDr. Eva Luticová, správca dlžníka

K096187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/278/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/278/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Josef Baláž, nar. 20.08.1978, bytom Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš, 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

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

180

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

K096188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chromeková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5205/25, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku,.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K096189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubicová Janka, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiňa 121, 038 03 Sklabiňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/272/2018 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/272/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: MUDr. Janka Bubicová, ponúka na predaj v ponukovom kole:

A.

Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NEHNUTEĽNOSTI:

kat.územie
Sučany

Priekopa

LV
2922
2929
2929
1869
1869
1869
2230
3712
3712
3713
3713

parc.č.
3019/112
3019/113
3019/114
235
2114/25
3377/20
1677
2367/1
2579/2
2367/2
2579/1

výmera
1706
3362
3829
825
53
126
1936
858
1182
1205
1608

OP/TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
ost pl
ost pl
OP
OP
OP
OP
OP

SPOLU

podiel
1/96
1/96
1/96
1/48
1/48
1/48
1/60
1/60
1/60
1/30
1/30

výmera podielu
17,77
35,02
38,89
4,90
1,10
2,63
27,95
14,30
19,70
40,17
53,60
256,03

Súp. hodnota podielu
1,27
1,25
1,39
0,25
0,06
0,13
9,71
4,97
6,86
13,96
18,63
58,48

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

-

12 obchodný podiel v spoločnosti B-CRAFT, s.r.o. Karpatské námestie 10/A, Bratislava - mestská časť
Rača 831 06, IČO: 51 302 756 , predstavujúci 100%, súpisová hodnota

Deň vydania: 05.11.2019

OBCHODNÝ

PODIEL

5 000,00

za týchto podmienok:
·
·
·
·
·
·
·

Nehnuteľnosti uvedené pod A) por.č. 1 - 11 sa ponúkajú na predaj spoločne ako súbor majetku, súpisová
hodnota za celý súbor je stanovená vo výške 58,48 Eur.
Iná majetková hodnota – obchodný podiel uvedený pod B) porč. 12 sa ponúka na predaj samostatne,
súpisová hodnota je 5.000,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk s uvedením majetku, ktorý má záujemca kúpiť spolu s uvedením
ponúknutej kúpnej ceny, je 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku.
Záujemca je povinný spolu s doručením písomnej ponuky, zložiť v tej istej lehote zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu na správcovský účet: IBAN: SK91 7500 0000 0040 1758 4178, BIC: CEKOSKBX,
Pozn: Bubicova kupa majetku.
Pokiaľ záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude zložená v rovnakej lehote ako je lehota stanovená
na predkladanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Adresa na doručenie ponúk: JUDr. Janka Grolmusová, správca, E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin.
V prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, zložená záloha bude vrátená
do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk.

V Martine, 28.10.2019
JUDr. Janka Grolmusová, správca

K096190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Bizík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 259, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/203/2018S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/203/2018
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: Michal Bizík, nar.
20.03.1984, bytom Stráňavy 259, 013 25 Stráňavy, do 04.11.2014 podnikajúci pod obchodným menom Michal
Bizík, s miestom podnikania Stráňavy 259, 013 25 Stráňavy, IČO: 43606474, oznamuje, že v tomto 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: Michal Bizík, nar. 20.03.1984, bytom Stráňavy 259,
013 25 Stráňavy, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v
ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 30.10.2019
Ing. Mikuláš Takáč, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 126, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1987
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/365/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/365/2019
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: Silvia Radičová, Nová Ves 126/, 991 05 Sklabiná, IČO: /r.č.: / nar.: 17.7.1987 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca Silvia Radičová

K096192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrťany 30, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1128/2018 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1128/2018
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: Ružena Tóthová, Chrťany /30, 991 21 Závada, nar.: (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 Ružena Tóthová
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K096193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrťany 30, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1128/2018 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1128/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové vozidlo:
Druh
KIA SHUMA

EVČ
VK193AR

VIN
KNEFB2422X5710438

Stav
V premávke

Farba
Červená

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 148/2018 dňa 02.08.2019.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže motorové vozdilo sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
kole ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Ružena Tóthová

K096194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 340/26, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/445/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/445/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Motorové Vozidlo:
Značka
Renault Clio Thalia

Ev.číslo
ZV564DS

Rok výroby
2001

VIN
VF1LB030524309168

Druh karosérie
AA sedan

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Stav vozidla
Jazdené

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 149/2019 dňa 05.08.2019.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
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JUDr. Tomáš Kohút. správca dlžníka Denisa Kováčová

K096195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerská Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 4, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/346/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/346/2019
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: Monika
Majerská, Krčméryho 283/4, 976 32 Badín, IČO: 35261676 /r.č.: / nar.: 14.03.1979 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Monika Majerská

K096196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donovalová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 55, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2019
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:
Druh

Výmera v m2

k. ú.

Parc. KN - C č.

LV č. Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Hodnota v €

zastavaná plocha a nádvorie

841

Kozí Vrbovok

23/6

119

9,25 €

zastavaná plocha a nádvorie

131

Kozí Vrbovok

28

122

Druh

Výmera v m2

k. ú.

Parc. KN - E č.

LV č. Spoluvlastnícky podiel dlžníka

1/120
1/40

4,32 €

Hodnota v €
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1642
736
1007
774
895
105
364
81
122
106
60
992

Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí
Kozí

Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok

32/2
34/1
34/2
35/1
35/2
36
37
38
39
40
41
783/1

135
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
194
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1/120
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16

18,10 €
60,72 €
83,10 €
63,86 €
73,84 €
8,66 €
30,03 €
6,68 €
10,07 €
8,75 €
4,95 €
3,04 €

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Monika Donovalová

K096197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donovalová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 55, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/579/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/579/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 235 888, (ďalej len „správca“),
správca dlžníka: Monika Donovalová, Štefánikova 55, 962 12 Detva, nar.: 10.12.1972, (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:

Druh
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2
841
131

k. ú.
Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok

Parc. KN-C č.
23/6
28

LV č.
119
122

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/120
1/40

Druh
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada

Výmera v m2
1642
736
1007
774
895
105

k. ú.
Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok
Kozí Vrbovok

Parc. KN-E č.
32/2
34/1
34/2
35/1
35/2
36

LV č.
135
136
136
136
136
136

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/120
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
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364
81
122
106

Kozí
Kozí
Kozí
Kozí

Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok
Vrbovok

37
38
39
40

136
136
136
136
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1/16
1/16
1/16
1/16

(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 Monika
Donovalová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kohút,
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 235 888.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: SK85 0900 0000 0004 0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
895, Poznámka: PK Monika Donovalová, v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
JUDr. Tomáš Kohút správca dlžníka Monika Donovalová

K096198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 19/239, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/876/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/876/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Zdenko Oláh

K096199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Suchá 2, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1987
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/846/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/846/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Rozália Radičová, nar. 18.06.1987, trvale bytom Veľká Suchá 2, 980 13 Hrnčiarska Ves, (ďalej len
„Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 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 vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 4OdK/846/2019, že bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029
2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 25.10.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K096200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/660/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/660/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka :
Milan Lapin, nar. 22.01.1974, trvale bytom Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno: Milan
Lapin, s miestom podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 595 881., č.k.
4OdK/660/2018 týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty, v súlade s § 167u ods. 1) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2019

K096201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Salai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie republiky 2248/2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1983
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/702/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/702/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – III. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Ladislav Salai, nar. 24.09.1983, trvale bytom Námestie republiky 2248/2, 984 01 Lučenec (ďalej len „Dlžník“)
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/702/2019 zo dňa 16.07.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 140, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 23.07.2019, v súlade s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci podliehajúcej
konkurzu na majetok Dlžníka, a to nasledujúcej súpisovej zložky majetku:
osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN GOLF; farba: modrá; VIN: WVWZZZ1HZVP104285; EČV: LC902BY;
rok výroby: 1996; zdvihový objem valcov: 1390.0 cm³; najväčší výkon motora: 44 kW; druh paliva: BA 95 B, stav
počítadla prejdenej vzdialenosti: 256.000 km; stav opotrebovanosti: používané; súpisová hodnota majetku: 500,EUR (ďalej len „Vozidlo“), ktorej zapísanie do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.09.2019.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Vozidla) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote desiatich (10) dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica) písomnú ponuku
na kúpu Vozidla s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Salai III. kolo - Vozidlo - NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Vozidla na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 470219
a správou pre prijímateľa „záloha PK Vozidlo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia),
záujemca sa zaväzuje uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj Vozidla za kúpnu cenu
uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 8. a 9. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia a aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty, ktorú
používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Vozidla spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu osobného motorového vozidla VOLKSWAGEN GOLF;
farba: modrá; VIN: WVWZZZ1HZVP104285; EČV: LC902BY; rok výroby: 1996");
c) ponúkanú kúpnu cenu za Vozidlo v Eur (vyjadrenú číslom i slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti; a (ii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Vozidla.
5. Záujemcovia o kúpu Vozidla si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia
môžu Vozidlo obhliadnuť u Dlžníka, ktorý má Vozidlo naďalej v užívaní, požiadavku na osobnú obhliadku Vozidla,
je potrebné zaslať Správcovi s dostatočným časovým predstihom na adresu elektronickej pošty správcu
(tri.solutions.ks@gmail.com) alebo oznámiť telefonicky (+421 (0)908 977 995) spolu s uvedením aspoň dvoch
navrhovaných termínov (dňa a času) obhliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
má právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“);
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu Vozidla) ponúknu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Úspešný záujemca stráca postavenie Úspešného záujemcu, a ponukové konanie sa zrušuje, ak nastane
skutočnosť predvídaná ust. § 167r ods. 2 ZKR. V opačnom prípade Správca do pätnástich (15) dní po vykonaní
vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany – (i) Dlžník ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Vozidlo;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán – (i) záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Vozidlu na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že – (i) zložená záloha kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenu
Vozidla, (ii) Vozidlo sa predáva v stave, v akom ho bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového konania
obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne
faktického stavu Vozidla alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak
nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
9. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby sa najneskôr v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo doručenia vyhodnotenia dostavil do kancelárie Správcu za účelom podpisu Zmluvy. Po
podpise Zmluvy odovzdá Správca Úspešnému záujemcovi (a) jeden rovnopis Zmluvy ako aj (b) rovnopis z jeho
strany podpísaného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom na odhlásenie Vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte. Vozidlo bude Úspešnému záujemcovi odovzdané Dlžníkom, bez zbytočného odkladu po
uzatvorení Zmluvy, na splnenie ktorej povinnosti Správca Dlžníka vyzve.
10. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia, Úspešný záujemca
stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a Správca na základe
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 8. a 9. alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
11. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia je povinný zaplatiť Správcovi
Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny uvedenej
v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej započítať so zloženou zálohou na
kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (12 tohto oznámenia) vráti zloženú zálohu zníženú o zmluvnú
pokutu.
12. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke; to platí primerane aj v prípade podľa prvej vety bodu 8. tohto oznámenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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T. R. I. Solutions k.s., správca

K096202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QUEEN STYLE - WOOD, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská cesta 1 / 0, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 023 311
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/90/2013 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/90/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania- 3. kolo

LICITOR recovery, k.s. so sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica ako správca Úpadcu QUEEN STYLEWOOD, spol. s.r.o. , IČO: 36 023 311, so sídlom: Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, ponúka v rámci verejného
ponukového konania na predaj majetok dlžníka za najvyššie ponúknutú cenu:
Pohľadávka
por.č. dlžník/dlžníci
titul pohľadávky
Istina
Zoltán Mag, Nám. Republiky 19, Lučenec a Ján Ličko, uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, sp. 2K/90/2013 – 6 638,78
1.
Hviezdoslavova 19, Vidiná
256 zo dňa 08.07.2016.
€

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu pohľadávky v zalepenej obálke s označením
„PONUKA-QUEEN STYLE WOOD-NEOTVÁRAŤ“ na adresu: LICITOR recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01
Banská Bystrica, tak aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 hod. od zverejnenia tohto inzerátu.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh odplaty za postúpenú pohľadávku, ktorá musí byť splatná v lehote 3 dní od podpisu zmluvy o
postúpení
4. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

Prílohou záväznej ponuky budú:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K096203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ríz Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Francisciho 2158 / 21, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/787/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/787/2019
Druh podania:
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. Martina Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn. správcu
S 1925, správca dlžníka: Peter Ríz, nar. 06. 12. 1965, trvale bytom Francisciho 21, 984 01 Lučenec,
korešpondenčná adresa Tolstého 18, 984 01 Lučenec, podnikajúci pod obchodným menom Peter Ríz –
Plastik, Adyho 22, 984 01 Lučenec, IČO: 14 178 605 zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
18.06.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
24.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Ríz, nar. 06. 12. 1965, trvale
bytom Francisciho 21, 984 01 Lučenec, korešpondenčná adresa Tolstého 18, 984 01 Lučenec, podnikajúci
pod obchodným menom Peter Ríz – Plastik, Adyho 22, 984 01 Lučenec, IČO: 14 178 605, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K096204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S1604, správca konkurznej podstaty úpadcu MG Logistic, s.r.o., IČO
36431621, , Unionka 9351/54, 96001 Zvolen, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 28.10.2019 do zoznamu pohľadávok prihlášku nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa: Mesto Turčianske Teplice, IČO: 00317004 v sume 381,12€.

ADVO INSOLVENCY, k.s.,
správca

K096205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/769/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/769/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miroslav Goral, nar. 19.03.1987, trvale bytom Dr. Jánskeho 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca
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K096206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kňazíková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 27, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2011 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2011
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
Súpis majetku všeobecnej podstaty - pripísanie poznámky o spornom zápise ku uvedenému majetku
Pozemok:
Štát:
SR

Okres:
Brezno

Obec:
Brezno

Parcelné č.
CKN č. 2834

Druh:
zastavané plochy a nádvoria

Katastrálne územie:
Brezno

č. LV:
21

Výmera:
283 m2

spol. podiel:
1/2

Hodnota: 10.000,- €

Zápis ku dňu:
6.12.2016

Dôvod zapísania:
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Zuzana Kňzíková, rod. Kvietková, nar.: 12.03.1982, Švermova 27/58, Hronec a
Peter Kňazík, rod. Kňazík, nar.: 15.02.1980, Dolná 14, Osrblie, Hronec
Rozsudok Okresného súdu Brezno, sp. zn.: 4C/95/2012 - 178 zo dňa 27.10.2016
právoplatný a vykonateľný dňa 06.12.2016
Stavba
Štát:
SR

Okres:
Brezno

Obec:
Brezno

Katastrálne územie:
Brezno

č. LV:
21

Popis/ súpisné č.:
Rozostavaná stavba - Polyfunkčný dom s rodinnými bytmi súpisné č. 247 stojaci
na parcele CKN č. 2834, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2
spol. podiel:
1/2
Hodnota: 50.000,- €

Zápis ku dňu:
6.12.2016

Dôvod zapísania:
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Zuzana Kňzíková, rod. Kvietková, nar.: 12.03.1982, Švermova 27/58, Hronec a
Peter Kňazík, rod. Kňazík, nar.: 15.02.1980, Dolná 14, Osrblie, Hronec
Rozsudok Okresného súdu Brezno, sp. zn.: 4C/95/2012 - 178 zo dňa 27.10.2016
právoplatný a vykonateľný dňa 06.12.2016
Pripísanie poznámky o spornom zápise ku vyššie uvedenému majetku
Dôvody sporného zápisu:
súdne konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 28Cbi/5/2017
Osoba v prospech ktorej pochybnosti sporeného zápisu svedčia
Peter Kňazík, nar.: 15.02.1980, Dolná 14, 976 45 Osrblie
V zast.: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

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

195

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

K096207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Illéš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 9595/36, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1959
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/858/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/858/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Jaroslav Illéš, nar. 04.08.1959, trvale bytom Rákoš 9595/36, 960 01 Zvole (ďalej len „dlžník“),
týmto v súlade s 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 (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa
končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam aktuálneho majetku“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch“, datovaných dňom 25.06.2019, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na
základe vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K096208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 120, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/464/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/464/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2. Iná majetková hodnota
Názov:
Súpisová hodnota:
Dátum zapísania do súpisu:
Dôvod zapísania:
Poznámka:

Nespotrebovaný výťažok zo súpisu majetku oddelenej podstaty
427,84 €
28.10.2019
Výťažok zo speňažovania majetku oddelenej podstaty
Hodnota určená správcom
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K096209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460/8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1964
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/676/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/676/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – II. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Kaniak, nar. 30.03.1964, trvale bytom Námestie 1. mája 460/80, 976 46 Valaská (ďalej len „Dlžník“) uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4OdK/676/2018-12 zo dňa 23.07.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku číslo 144, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 27.07.2018, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej
vety v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné
ponukové konanie na speňaženie nasledujúcich súpisových zložiek majetku podliehajúcich konkurzu na
majetok Dlžníka, a to:
Spoluvlastnícke podiely Dlžníka na pozemkoch a stavbách, ktorých zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty
(všeobecnej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 170, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa
04.09.2019 pod publikačnou značkou K077928, vrátane opravy zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 174, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 10.09.2019 pod publikačnou značkou K079947 (každá zo súpisových
zložiek majetku ďalej len „Podiel“ a viaceré z nich ďalej len „Podiely“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že vyhlasované ponukové konanie sa týka nasledovných
Podielov (ponuka môže byť podaná výhradne na kúpu individuálnych Podielov, ponuky na kúpu niektorého
z podielov podmienené kúpou iného z nich nie sú prípustné):
Pozemky
1. druh: parcela registra "E" -Zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 619, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov
katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 37, parcelné číslo: 278, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/6;
2. druh: parcela registra "E" -Zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 619, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov
katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 37, parcelné číslo: 278, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/48;
3. druh: parcela registra "C" -Zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 111, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov
katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 38, parcelné číslo: 252/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/48, súpisová hodnota [EUR]: 4,57;
4. druh: parcela registra "E" -Záhrada, výmera [m2]: 2060, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 38, parcelné číslo: 271, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/8;
5. druh: parcela registra "E" -Zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 323, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov
katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 39, parcelné číslo: 277, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/16;
6. druh: parcela registra "C" -Záhrada, výmera [m2]: 1256, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 40, parcelné číslo: 188, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4;
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7. druh: parcela registra "C" -Záhrada, výmera [m2]: 1002, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 116, parcelné číslo: 129, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/24;
8. druh: parcela registra "C" -Záhrada, výmera [m2]: 436, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho územia:
Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 116, parcelné číslo: 130, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/24;
9. druh: parcela registra "C" -Záhrada, výmera [m2]: 433, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho územia:
Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 116, parcelné číslo: 131, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/24;
10. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 10357, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 312, parcelné číslo: 322, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/12;
11. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 17626, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1059, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 35/480;
12. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 21612, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1071, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 35/480;
13. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2110, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 439, parcelné číslo: 475, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 35/480;
14. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 294, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 524, parcelné číslo: 1060, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 35/480;
15. druh: parcela registra "E" -Záhrada, výmera [m2]: 161, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 527, parcelné číslo: 96, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/24;
16. druh: parcela registra "E" -Záhrada, výmera [m2]: 143, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 527, parcelné číslo: 97, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/24;
17. druh: parcela registra "E" -Záhrada, výmera [m2]: 359, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 527, parcelné číslo: 99, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/24;
18. druh: parcela registra "E" -Zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 81, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov
katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 615, parcelné číslo: 276, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/2;
19. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2919, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 619, parcelné číslo: 291, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4;
20. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1730, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 619, parcelné číslo: 636, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4;
Stavby
1. popis (druh) stavby: Rodinný dom, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo
listu vlastníctva: 36, súpisné číslo: 13, postavená na parcele číslo: 258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
2. popis (druh) stavby: Rodinný dom, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo
listu vlastníctva: 39, súpisné číslo: 15, postavená na parcele číslo: 256, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/16.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho konkrétnych Podielov) sa stane
každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa faktického zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Podielu alebo Podielov s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia.
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Kaniak – Podiely na nehnuteľnostiach“; a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Podielu alebo
Podielov, ktorých sa ponuka týka, na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo
účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 467618 a správou pre prijímateľa „záloha
PK Kaniak - Podiely na nehnuteľnostiach“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Podielu alebo Podielov identifikovaným a za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej
ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí (i) nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia alebo (ii) prejavia
záujem o kúpu niektorého z Podielov podmienenú kúpou iného z nich sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
Podielov (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) konkrétneho Podielu,
konkrétnych Podielov alebo všetkých Podielov spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad
„mám záujem o kúpu spoluvlastníckych podielov dlžníka Ján Kaniak na nasledovných nehnuteľnostiach: druh:
parcela registra "E" -Zastavaná plocha a nádvorie, výmera [m2]: 619, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov
katastrálneho územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 37, parcelné číslo: 278, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/6; 19. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2919, štát: SR, obec: Počúvadlo, názov katastrálneho
územia: Počúvadlo, číslo listu vlastníctva: 619, parcelné číslo: 291, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za každý Podiel tvoriaci predmet ponuky zvlášť vyjadrenú číslom i slovom v mene
euro (v prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu ku
niektorému z Podielov tvoriacich predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená
podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu všetkých Podielov, o
nadobudnutie ktorých má záujemca záujem.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa jeho osobná ohliadka (i) v prípade Podielov na pozemkoch
nevykonáva, a (ii) v prípade Podielov na stavbách vykonáva len na základe požiadavky záujemcu a len za
podmienky náhrady nákladov Správcu na realizáciu ohliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá
kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 75 % súpisovej hodnoty príslušného Podielu.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny vo vzťahu ku každému Podielu samostatne, vykoná vyhodnotenie podaných
ponúk a určí víťaznú ponuku vo vzťahu ku každému Podielu zvlášť (ďalej len „Víťazná ponuka" a záujemca,
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ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“), o čom správca vyhotoví
zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu vo vzťahu k totožnému Podielu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň kedy
Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – všetky Podiely, ktorých sa týkali Víťazné ponuky podané Úspešným záujemcom;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky
(všetkých jeho Víťazných ponúk);
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho pripadajúca na predmet kúpy sa v plnom
rozsahu započítava s kúpnou cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá
na príslušný orgán katastra nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí najneskôr však
v lehote 1 mesiaca od uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých
rovnopisoch zmluvy a správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do
katastra nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci, pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci má právo na jeho náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť a v akom stojí a leží v čase
uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy (resp.
nehnuteľností, ku ktorým sa Podiely tvoriace predmet kúpy vzťahujú) alebo akejkoľvek ich časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a
Správca (bez vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením
povinnosti) podľa výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia
určí ďalšiu víťaznú ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné
postupovať podľa predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 50% zo súčtu všetkých kúpnych
cien za Podiely uvedených v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
započítať so zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13. tohto oznámenia)
vráti zloženú zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K096210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Golian Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1179/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1179/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku dlžníka podľa §
167p ods. 1 ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 4OdK/1179/2018 zo dňa 13. decembra 2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku 246/2018 vydanom dňa 21.12.2018 pod č. K097875, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Martin Golian, nar. 15.01.1980, trvale bytom Dolinky 3239/20, 962 12 Detva, adresa na doručovanie
Námestie mieru 15, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Martin Golian
GOLSTROJ, s miestom podnikania Námestie mieru 1394/15, 962 12 Detva, IČO: 41 141 628 a súčasne bola
do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, značka správcu S1704.

Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom
speňažovaný majetok tvorí nasledovná hnuteľná vec:

Majetok – samonabíjacia pištoľ SFP9, zn. Heckler&Koch, kal. 6x19mm, výr. č. 218-006939 - je zapísaný
v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 36/2019 dňa 20.02.2019, K015567 a vedený
pod súpisovým číslom 3 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.“
(ďalej len ako „Majetok“).
Majetok sa nachádza u Úpadcu.

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Martin Golian – zbraň
3“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného kola ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na
účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky
ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola
verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na
účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí
toto ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c.

ak Správca zruší druhé kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď nižšie),

a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Záujemca je povinný predložiť overenú fotokópiu zbrojného preukazu príslušnej skupiny.
3. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „zbraň 3“ s odkazom na oznámenie o príslušnom kole
ponukového konania),
4. Návrh celkovej ceny ponúkanej za Majetok,
5. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

·
·

·
·

·

Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného
ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
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 škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky
v Obchodnom vestníku, okrem prípadu, kedy oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR. V tom prípade Správca odmietne aj ponuku víťazného
záujemcu, ktorý nemá právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že víťazný záujemca v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového
konania. Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
To neplatí, ak oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r
ZKR. V tom prípade Správca vráti zloženú finančnú zábezpeku víťaznému záujemcovi v lehote 20 dní od
oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Prevod vlastníctva Majetku na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, pričom kupujúci nadobudne
Majetok „ako stojí a leží“.

V Bratislave, dňa 30.10.2019
KRIVANKON k.s.
správca

K096211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myšíková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/638/2019 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/638/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca úpadcu Viera M y š í k o v á,
nar. 22.05.1974, trvale bytom 967 01 Kremnica, Československej armády 265/60, Slovenská republika, týmto v
zmysle ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len "ZKR") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, že konkurz vyhlásený na majetok Viera M y š í k o v á, nar. 22.05.1974, trvale bytom 967 01
Kremnica, Československej armády 265/60, sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz Viera M y š í k o v á, nar. 22.05.1974, trvale
bytom 967 01 Kremnica, Československej armády 265/60 v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

Vo Zvolene 28.10.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková
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K096212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sliva Ludvik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 73, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/186/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Alena Gregorová, správca so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca dlžníka:
Ludvik Sliva, nar. 10. 04. 1958, trvale bytom Dolinky 73, 966 02 Vyhne týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurz sa ruší po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K096213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 535/8, 976 52 Čierny Balog - Pusté
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/787/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/787/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Peter Bartoš, nar. 25.09.1973, trvale bytom 1. mája 648/33, 050 01 Revúca, č. k. 4OdK/787/2019
týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 30.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K096214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 17, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/942/2019 S1171
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5Odk/942/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Emil Zachar, nar.
01.07.1957, trvale bytom Hronská 17, 976 97 Nemecká (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/942/2019 zo dňa 23.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Emil Zachar, born on 01.07.1957, residence at Hronská 17, 976 97 Nemecká (hereinafter only ,,the
Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/942/2019
dated 23.10.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.10.2019. Dňom
30.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 29.10.2019. Bankruptcy was declared on
30.10.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization 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.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
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If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.
1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
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).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská
12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the
court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
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delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. 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).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods.
7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
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will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. 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).
11. 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).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. 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).
13. 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).
14. 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
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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).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published
on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. 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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7
BRA).
17. 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).
17. 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).
18. 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.
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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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide,
if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the
objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does
not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to
the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
V Banskej Bystrici dňa 29.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In Banská Bystrica, on 29/10/ 2019
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt

K096215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 17, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/942/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/942/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Emil Zachar, nar.01.07.1957, trvale bytom Hronská
17, 976 97 Nemecká, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť do spisu je možné v
kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných hodinách od 9,00
hod do 15,00 hod.
V Banskej Bystrici, dňa 29.10.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K096216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Zachar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 17, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/942/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/942/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty Emil Zachar, nar.01.07.1957, trvale bytom Hronská 17, 976
97 Nemecká, oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo bankového
účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Č. účtu:

IBAN: SK95 0200 0000 0019 6393 7255

BIC: SUBASKBX

Vedený vo:

Všeobecnej úverovej banke, a. s., pobočka Banská Bystrica

Poučenie: Na bankový účet správcu sa zloží kaucia vo výške 350 ,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici dňa 29.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K096217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bozó Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 459 / 64, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/763/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/763/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
1. BL Telecom debt, s.r.o., IČO: 45 535 108, so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava 811 08, prihlásil dňa
09.07.2019 pohľadávku v sume 773,20 EUR.
2. Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
06.02.2019 pohľadávku v sume 8.138,44 EUR.

so

3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
16.07.2019 pohľadávku v sume 5.229,43 EUR.

sídlom
Ul.

Grosslingova
29

augusta

77,

č.

Bratislava,

8-10,

prihlásil

dňa

Bratislava, prihlásil

dňa

4. Wustenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, Bratislava, prihlásil dňa 31.10.2018 pohľadávku v sume
360,69 EUR.

K096218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 119, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/860/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/860/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č.

Druh
veci

hnuteľnej

1.

Motorové vozidlo

Popis hnuteľnej veci

Hodnota v €

Škoda Felicia EGF613, VIN: TMBEGF613W7736300, 1599 cm3, cca 234.331 km, rok výroby 1997,
700,farba zelená

JUDr. Dušan Paulík, 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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K096219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Rácz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 61, 985 04 Zlatno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2019
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: Martin Rácz, nar.: 19.01.1988, trvale bytom Zlatno 61, 985 04 Zlatno, 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 Martin Rácz, nar.: 19.01.1988, trvale bytom Zlatno 61,
985 04 Zlatno, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K096220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wood-Servis, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 647 632
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: U-938-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Wood-Servis,
s.r.o., Skuteckého 30/-, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 647 632, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 45 202 13 23

Kontakt: e-mail: spravcasolutio@gmail.com

K096221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 6155/46, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2019
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: Tomáš Mirga, nar. 25. 03. 1991, trvale bytom Starohorská 6155/46, 974 01
Banská Bystrica, adresa na doručovanie Sokolská 29, 960 01 Zvolen, 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 Tomáš Mirga, nar. 25. 03. 1991, trvale bytom Starohorská
6155/46, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Sokolská 29, 960 01 Zvolen, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K096222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wood-Servis, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 647 632
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: U-938-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/5/2019
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: Wood-Servis, s.r.o.,
Skuteckého 30/-, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 647 632 /r.č.: / nar.: (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5K/5/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.10.2019. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Solutio insolvenčný správca, k.s., so sídlom Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, 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 (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Wood-Servis, s.r.o., Skuteckého 30/-, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 647 632 /Pers. ID no.: /
born.: (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný
súd Banská Bystrica (District Court), No. 5K/5/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court was published in Business Journal on 2th of October 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: Solutio insolvenčný správca, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 51 892 669, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Zvolen, dňa 30.10.2019
In Zvolen, 30th of October 2019
Solutio insolvenčný správca, k.s., správca
Solutio insolvenčný správca, k.s., trustee

K096223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Knisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 136, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1975
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/733/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/733/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty dlžníka Jolana Knisová, nar. 21.2.1975, trvale bytom: Ružiná 136, 985 52 Divín

týmto

vypisuje I. kolo ponukového konania na kúpu:

1. spoluvlastnícke podiely vo výške 43510/242673 a 28036/242673 z celku na nehnuteľnosti vedenej
Okresným úradom Lučenec, Katastrálny odbor, obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na LV č. 10427 ako
stavba so súp. č. 1121, označená ako Rodinný dom a umiestnená na pozemku reg. „C“ s parc. č. 6770/3,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 vedenom Okresným úradom Lučenec, Katastrálny odbor,
obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na LV č. 11286,

2. nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Lučenec, Katastrálny odbor, obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na
LV č. 11499 ako pozemok reg. „C“ s parc. č. 6746/44, trvalý trávny porast o výmere 3192 m2.
a to za najvyššiu ponúknutú cenu.

Záujemcovia o kúpu môžu svoje ponuky, ktoré musia obsahovať návrh ceny, zasielať do 10 dní od zverejnenia
tohto oznamu na adresu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica.
Podmienkou pre prihliadnutie k doručenej ponuke je zloženie zálohy na kúpnu cenu vo výške celej záujemcom
ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu konkurznej podstaty vedeného v Tatra banke, a.s., č. ú.:
SK7311000000002621818883 vo vyššie uvedenej lehote určenej pre zasielanie ponúk.
V prípade akýchkoľvek otázok možno kontaktovať správcu konkurznej podstaty na tel. č. 0903 620 921.

K096224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Čunderlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5307/111, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2019
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: Lukáš Čunderlík, nar. 07. 05. 1986, trvale bytom Tulská 5307/111, 974 04
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 Lukáš Čunderlík, nar. 07. 05. 1986, trvale bytom Tulská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5307/111, 974 04 Banská Bystrica, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K096225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladosť 61 / 1, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/698/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/698/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/698/2019 zo dňa 11.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 137/2019 dňa 18.07.2019, bol vyhlásený konkurz na dlžníka: Beáta Harvanová, nar.
25.12.1987, trvale bytom Mladosť 61/1, 976 69 Vaľkovňa, pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený Mgr.
Slavomír Jančiar, správca, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov pod zn.
S1614.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
2. 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.

3. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Beáta Harvanová, nar. 25.12.1987, trvale bytom Mladosť 61/1, 976 69 Vaľkovňa, sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Slavomír Jančiar - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K096226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bůžková Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kleňany 55, 991 10 Kleňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/321/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/321/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/321/2019 zo dňa 25.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 63/2019 dňa 29.03.2019, bol vyhlásený konkurz na dlžníka: Zdena Bůžková, nar.
06.08.1964, trvale bytom Kleňany 55, 991 10 Kleňany; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Zdena
Bůžková, s miestom podnikania Kleňany 55, 991 10 Kleňany, IČO: 43 367 780, pričom do funkcie správcu dlžníka
bol ustanovený Mgr. Slavomír Jančiar, správca, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1614.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
2. 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.

3. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca po speňažení majetku dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a k dnešnému dňu nezistil žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze,
a ani žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zdena Bůžková,
nar. 06.08.1964, trvale bytom Kleňany 55, 991 10 Kleňany; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Zdena Bůžková, s miestom podnikania Kleňany 55, 991 10 Kleňany, IČO: 43 367 780, sa KONČÍ, nakoľko
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K096227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 65 / 16, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/678/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/678/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/678/2019 zo dňa 10.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019, bol vyhlásený konkurz na dlžníka: Michaela Berkyová, nar.
04.09.1987, trvale bytom Družstevná 65/16, 962 01 Zvolenská Slatina, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Michaela Berkyová - STAVEBNÁ FIRMA FAJTA, so sídlom podnikania Družstevná 65/16, 962 01
Zvolenská Slatina, IČO: 44 722 729, pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Slavomír Jančiar,
správca, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov pod zn. S1614.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
2. 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.

3. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Michaela Berkyová, nar. 04.09.1987, trvale bytom Družstevná 65/16, 962 01 Zvolenská
Slatina, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Michaela Berkyová - STAVEBNÁ FIRMA FAJTA, so
sídlom podnikania Družstevná 65/16, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 44 722 729, sa KONČÍ, nakoľko zistil,
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že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K096228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnárová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská lúka 1633 / 82, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2018 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn.: 4OdK/97/2018 zo dňa 08.02.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 34/2018 dňa 16.02.2018 bol vyhlásený konkurz na dlžníka Judita Bodnárová, nar.
01.09.1959, trvale bytom Farská lúka 1633/82, 986 01 Fiľakovo (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a za správcu dlžníka
bol ustanovený: JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica.
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/97/2018 zo dňa 09.10.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 199/2018 dňa 15.10.2018 bol z funkcie správcu dlžníka odvolaný JUDr. Peter Tonhauser
a za správcu dlžníka bola ustanovený Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
2. 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.

3. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Nakoľko správca po speňažení majetku dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a k dnešnému dňu nezistil žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze,
a ani žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Judita Bodnárová,
nar. 01.09.1959, trvale bytom Farská lúka 1633/82, 986 01 Fiľakovo, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K096229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudinský Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 85, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/799/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/799/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
1. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava, prihlásil dňa 04.04.2019 pohľadávku v
sume 2.267,29 EUR.
2. BNP PARIBAS PERSONEL FINANCE SA, so
19.11.2018 pohľadávku v celkovej sume 4 825,54 EUR.

sídlom

Karadžičova

2,

Bratislava, prihlásil

dňa

K096230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 83, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, prihlásil dňa 09.07.2019 pohľadávku v sume
150 EUR.
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K096231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gubalová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 49, 982 51 Stránska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/190/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/190/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, prihlásil dňa 03.05.2019 pohľadávku v
sume 223,91 EUR.

K096232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Židlovo 427 / 16, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/216/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/216/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, prihlásil dňa 23.07.2019 pohľadávku v
celkovej sume 213,40 EUR.

K096233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 5941/64, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/732/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/732/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 219/11, Žilina, prihlásil dňa 12.09.2019 pohľadávku v sume
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1.575,88 EUR, a dňa 11.10.2019 pohľadávku v sume 3.803,81 EUR.

K096234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdánová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 81, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/506/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/506/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Intrum Slovakia, a.s., so sídlom Mýtna 48, Bratislava, prihlásil dňa 07.11.2018 pohľadávku v sume 2.353,86 EUR.

K096235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Láni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Španie Pole 62, 980 23 Španie Pole
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1990
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – I. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Marek Láni, nar. 21.07.1990, trvale bytom Španie Pole 62, 980 23 Španie Pole (ďalej len „Dlžník“) uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 5OdK/805/2019-12 zo dňa 26.08.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 169, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 03.09.2019, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci podliehajúcej konkurzu na
majetok Dlžníka, a to nasledujúcej súpisovej zložky majetku:
osobné motorové vozidlo CHEVROLET LACETTI; farba: modrá metalíza; VIN: KL1NF19615K194641; EČV:
RS817CB; rok výroby: 2005; zdvihový objem valcov: 1598.0 cm³; najväčší výkon motora: 80.00 kW; druh paliva:
BA 95, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 256.015 km; stav opotrebovanosti: používané; súpisová hodnota
majetku: 1.000,- EUR (ďalej len „Vozidlo“), ktorej zapísanie do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej
podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 209, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 29.10.2019.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Vozidla) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote desiatich (10) dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku:
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a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica) písomnú ponuku
na kúpu Vozidla s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Láni I. kolo - Vozidlo - NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Vozidla na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 580519
a správou pre prijímateľa „záloha PK Vozidlo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia),
záujemca sa zaväzuje uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj Vozidla za kúpnu cenu
uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 8. a 9. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia a aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty, ktorú
používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Vozidla spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu osobného motorového vozidla CHEVROLET LACETTI;
farba: modrá metalíza; VIN: KL1NF19615K194641; EČV: RS817CB; rok výroby: 2005“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za Vozidlo v Eur (vyjadrenú číslom i slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti; a (ii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Vozidla.
5. Záujemcovia o kúpu Vozidla si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia
môžu Vozidlo obhliadnuť u Dlžníka, ktorý má Vozidlo naďalej v užívaní, požiadavku na osobnú obhliadku Vozidla,
je potrebné zaslať Správcovi s dostatočným časovým predstihom na adresu elektronickej pošty správcu
(tri.solutions.ks@gmail.com) alebo oznámiť telefonicky (+421 (0)908 977 995) spolu s uvedením aspoň dvoch
navrhovaných termínov (dňa a času) obhliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
má právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“);
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu Vozidla) ponúknu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Úspešný záujemca stráca postavenie Úspešného záujemcu, a ponukové konanie sa zrušuje, ak nastane
skutočnosť predvídaná ust. § 167r ods. 2 ZKR. V opačnom prípade Správca do pätnástich (15) dní po vykonaní
vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
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a) zmluvné strany – (i) Dlžník ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Vozidlo;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán – (i) záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Vozidlu na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že – (i) zložená záloha kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenu
Vozidla, (ii) Vozidlo sa predáva v stave, v akom ho bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového konania
obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne
faktického stavu Vozidla alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak
nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
9. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby sa najneskôr v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo doručenia vyhodnotenia dostavil do kancelárie Správcu za účelom podpisu Zmluvy. Po
podpise Zmluvy odovzdá Správca Úspešnému záujemcovi (a) jeden rovnopis Zmluvy ako aj (b) rovnopis z jeho
strany podpísaného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom na odhlásenie Vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte. Vozidlo bude Úspešnému záujemcovi odovzdané Dlžníkom, bez zbytočného odkladu po
uzatvorení Zmluvy, na splnenie ktorej povinnosti Správca Dlžníka vyzve.
10. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia, Úspešný záujemca
stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a Správca na základe
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 8. a 9. alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
11. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia je povinný zaplatiť Správcovi
Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny uvedenej
v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej započítať so zloženou zálohou na
kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (12 tohto oznámenia) vráti zloženú zálohu zníženú o zmluvnú
pokutu.
12. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke; to platí primerane aj v prípade podľa prvej vety bodu 8. tohto oznámenia.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K096236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniaková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/536/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/536/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
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1. Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, prihlásil dňa 11.06.2019 pohľadávku v sume
3.858,14 EUR.
2. mBank SPÓLKA AKCYJNA, so sídlom Senatorska 18, Varšava, Poľská republika, prihlásil dňa 14.03.2019
pohľadávku v sume 391,42 EUR

K096237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodník Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3698 / 1, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1969
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/843/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/843/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Juraj Slobodník, nar. 29.06.1969, bytom
Ružová 3698/1, 974 11 Banská Bystrica,, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka
na osobnom stretnutí dňa 03.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K096238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chramec Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica -, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/35/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Rastislav Chramec, nar. 20.12.1966, bytom obec Sielnica, 962 31 Sielnica, korešpondenčná adresa: Sielnica 118,
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962 31 Sielnica, obchodné meno: Rastislav Chramec, s miestom podnikania Sielnica 118, 962 31 Sielnica, IČO:
37 059 734 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 Rastislav
Chramec, nar. 20.12.1966, bytom obec Sielnica, 962 31 Sielnica, korešpondenčná adresa: Sielnica 118, 962 31
Sielnica, obchodné meno: Rastislav Chramec, s miestom podnikania Sielnica 118, 962 31 Sielnica, IČO:
37 059 734, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K096239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Melich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/745/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/745/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.

Vladimír Vanko, správca dlžníka: Jozef Melich, nar. 04. 07. 1970, trvale bytom Švermova 5, 974 04 Banská
Bystrica, na korešpondenčnej adrese Športová 38, 976 13 Slovenská Ľupča, obchodné meno - Jozef
Melich AUTOROLLER, s miestom podnikania Švermova 5, 974 04 Banská Bystrica, IČO - 32005041, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:

3. Stredoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 01, IČO: 36 442 151,
vo výške 4743,39 €;

Vladimír Vanko - správca

K096240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Melich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1970
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/745/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/745/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Vladimír Vanko - správca

K096241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fíziková Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnica -, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/429/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/429/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Miroslava Fíziková, nar. 01.11.1987, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, prechodne bytom:
Nedanovce 117, 958 43 Nedanovce 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 Miroslava Fíziková, nar. 01.11.1987, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, prechodne bytom:
Nedanovce 117, 958 43 Nedanovce, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K096242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Eleonóra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovka 11, 991 01 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/202/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/202/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Eleonóra Kovácsová, nar.: 28. 12. 1979, trvale bytom Vrbovka 11, 991 01 Želovce 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 Eleonóra Kovácsová, nar.: 28. 12. 1979, trvale bytom
Vrbovka 11, 991 01 Želovce, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K096243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 2142/17, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1963
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/801/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/801/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp.zn. 4OdK/801/2019 zo
dňa 21.08.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 165/2019 zo dňa 27.08.2019, na majetok
dlžníčky: Oľga Belková, narodená: 05.11.1963, bytom 9. mája 2142/17, 977 01 Brezno prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951,
dňa 29.10.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 7 893,27 €. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu
pohľadávok dňa 29.10.2019.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K096244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty II.
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
Ľubovňa doplňa súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisnej zložky majetku: NEHNUTEĽNÁ VEC/SÚBOR NEHNUTEĽNÝCH VECÍ - pozemky
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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Opis súpisovej zložky majetku: Pozemky sa nachádzajú v okrese: Krupina; obec: HONTIANSKE MORAVCE;
katastrálne územie: Opatové Moravce, SR:
Tabuľka č. 1
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
2.
3
4.
5.
6.

Popis
súpisovej
zložky

Parcelné
LV číslo

Výmera
celkom
v m2

Druh pozemku

Spoluvlastnícky Účastník právneho Umiestnenie Súpisová
podiel dlžníka vzťahu
pozemku
hodnota
majetku

Pozemok
parcela "C"

319
155 429/ 1
486/ 2
578 487/ 2
508/ 11

319
429/ 1
170
249
81787

vinica
vinica
trvalý trávny porast
orná pôda
lesný pozemok

1/1
1/1
1/1

záhrada
zastavaná plocha
nádvorie
zastavaná plocha
nádvorie
zastavaná plocha
nádvorie
zastavaná plocha
nádvorie
záhrada
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
zastavaná plocha
nádvorie
záhrada
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha

Pozemok
parcela "C"

7.
8.

129/ 1
129/ 2

369
102

9.

130/ 1

228

130/ 3

35

130/ 4

382

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

132/ 1
442
443/ 1
533
537
552/ 2
553
554
555
556
557
1057
1058
1059
1060
1229
1741
1742
1743
1744
2137
2142
2302
2313
2314/ 1
2314/ 2
2314/ 3
2315
2317
2319
130/ 2

839
27993
2163
3040
1749
2233
25265
1927
4202
2675
14036
418
424
119
1562
662
1415
869
523
1683
7291
83537
2567
1795
25666
14593
1239
7806
2123
271765
78

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

132/ 2
2818
2837
583 2868
2883/ 1
2883/ 2
2900

10.
11.

Pozemok
parcela "E"

Pozemok
parcela "E"

578

160
14272
1415
3753
6295
4264
1367

1
1
37
37
37

2
2
2
2
2

2000,00
1900,00
10,00
10,00
10,00

10/245
a 10/245

37
37

1
1

10,00
10,00

a 10/245

37

1

10,00

a 10/245

37

1

10,00

a 10/245

37

1

10,00

10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
10/245
a 1/62

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

1/62
1/62
1/62
1/62
1/62
1/62
1/62

37
37
37
37
37
37
37

2
2
2
2
2
2
2

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

1/1
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53.
54.
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Pozemok
parcela "E"
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2816
2846
2847
617
2865
2901
2902

9882
2725
22956
2202
1584
6827

ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast

1/62
1/62
1/62
1/62
1/62
1/62

Deň vydania: 05.11.2019
36
36
36
36
36
36

2
2
2
2
2
2

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Legenda:
Umiestnenie pozemku: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce;1 - Pozemok je umiestnený v
zastavanom území obce
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K096245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty III.
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
Ľubovňa dopĺňa súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisnej zložky majetku: NEHNUTEĽNÁ VEC/STAVBY, POZEMOK
Opis súpisovej zložky majetku: Spoluvlastnícky podiel dlžníka na nehnuteľnostiach stavba a pozemok
nachádzajúcich sa v okrese: Krupina; obec: HONTIANSKE MORAVCE; katastrálne územie: Opatové Moravce,
SR:
Tabuľka č. 1
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
56.

Číslo
LV

Súpisné číslo

na parcele
číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

Umiestenie
pozemku

Súpisová
hodnota
majetku

583

338

219/ 2

20 – Iná budova

Dom gazdovských tradícií

1-Stavba postavená
na zemskom povrchu

500,00

Tabuľka č. 2
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
57.

Popis
súpisovej
zložky

Parcelné
LV číslo

Výmera
celkom
v m2

Pozemok
parcela "C"

583 219/ 2

203

Druh pozemku

Spoluvlastnícky Účastník právneho Umiestnenie Súpisová
podiel dlžníka vzťahu
pozemku
hodnota
majetku

zastavaná plocha a 1/62
nádvorie

37

2

Legenda:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Umiestnenie pozemku: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K096246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liga Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/678/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/678/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka: Anton Liga, nar. 20.10.1988, Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová, podnikajúci pod
obchodným menom Anton Liga, IČO: 50164341, s miestom podnikania 090 03 Ladomirová 216, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K096247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liga Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/678/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/678/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka: Anton Liga, nar. 20.10.1988, Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová, podnikajúci pod
obchodným menom Anton Liga, IČO: 50164341, s miestom podnikania 090 03 Ladomirová 216, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K096248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Blaščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 612/2, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/676/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/676/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Jozef Blaščák, Matice slovenskej 612/2, 083 01 Sabinov, oznamuje v zmysle §167v, ods. 1
ZKR, že nebol zapísaný ani zistený žiadny majetok, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto
konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

K096249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baluchová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 450/18 450/18, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1979
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/70/2017 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/70/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny – správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979, bytom Karpatská 450/18, 089 01 Svidník (ďalej len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 3OdK/70/2017, 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. 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 v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Remeniny 112, 094 31
Remeniny po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 948 002 990, alebo elektronicky na emailovej adrese: spravca@akpilat.sk
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K096250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baluchová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 450/18 450/18, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/70/2017 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/70/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979, bytom Karpatská 450/18, 089 01 Svidník (ďalej len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 3OdK/70/2017 týmto v súlade s
§ 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu,
na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, pre účely popierania
pohľadávok podľa § 32 ods. 7 ZKR:
Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK81 0900 0000 0051 4254 5404

BIC SWIFT kód :

GIBASKBX

Variabilný symbol:

číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka:

Ivana Baluchová – IČO, resp. dátum narodenia veriteľa, ktorý pohľadávku popiera

Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K096251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baluchová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 450/18 450/18, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1979
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/70/2017 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/70/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
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 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 v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
01.08.2017, č.k. 3OdK/70/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.08.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979, bytom Karpatská 450/18, 089 01 Svidník (ďalej len „dlžník“) Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2017. 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 správcovi na adresu: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie
Remeniny 112, 094 31 Remeniny, Slovenská republika k číslu konania 3OdK/70/2017. 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
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
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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.
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

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
to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 1st of August 2017, file No.
3OdK/70/2017 published in Commercial Journal on 7th of August 2017, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979, bytom Karpatská 450/18, 089 01 Svidník, (hereinafter only
“debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on 8th of August 2017. The bankruptcy was
declared as of this date. 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 PILÁT Insolvency Services, k. s., Remeniny 112, 094 31 Remeniny, Slovak
Republic to the file No. 3OdK/70/2017. 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.

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
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arose and the date on which it became due, if different;
iii. 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;
iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
vii. 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
viii. 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.
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.
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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.

PILÁT Insolvency Services, k. s., trustee
JUDr. Miroslav Pilát, general partner

K096252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Cina v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 149, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/650/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/650/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca dlžníka Martin Cina v
konkurze, nar. 03.10.1975, trvale bytom 090 03 Ladomirová 149 (ďalej len „dlžník“), týmto podľa ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:

Veriteľ:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Sídlo:

Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

IČO:

00 215 759

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok
Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

70,50 Eur
2
29.10.2019
neuplatnené
1,2
30.10.2019
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V Starej Ľubovni, dňa 30.10.2019

JUDr. Gábor Száraz, správca

K096253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty IV.
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
Ľubovňa dopĺňa súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisnej zložky majetku: NEHNUTEĽNÁ VEC/ POZEMOK
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v okrese: Stará Ľubovňa; obec:
HNIEZDNE; katastrálne územie: Hniezdne, SR:
Tabuľka č. 1
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
58.
59.

Popis
súpisovej
zložky

LV

Parcelné
číslo

Pozemok parcela 5387 777/ 56
"C"
Pozemok parcela 5390 777/ 38
"C"

Výmera
celkom
v m2
57
28

Druh pozemku

trvalý
porast
trvalý
porast

Spoluvlastnícky Účastník
podiel dlžníka vzťahu

právneho Umiestnenie Súpisová
pozemku
hodnota
majetku

trávny 1/124

9

2

5,00

trávny 1/1

1

2

5,00

Umiestnenie pozemku: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spôsob využitia: 7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre
trvalý trávny porast
Druh chránenej nehnuteľnosti: 108 - Chránené vtáčie územie
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
(Ing. Marta Prigancová, správca)
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K096254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty V.
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
Ľubovňa dopĺňa súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ súpisnej zložky majetku: NEHNUTEĽNÁ VEC/POZEMKY
Opis súpisovej zložky majetku: Nehnuteľnosti - pozemky nachádzajúce sa v okrese: Stará Ľubovňa; obec: Stará
Ľubovňa; katastrálne územie: Stará Ľubovňa, SR:
Tabuľka č. 1
Poradové Popis
číslo
súpisovej
súpisovej zložky
zložky
60.

Parcelné
číslo

Výmera
celkom
v m2

4266/ 7

6699

4266/ 28

1121

4266/ 95

186

63.

4266/139

268

64.

Pozemok parcela
"C"
6844 4266/ 16

682

61.
62.

LV

Pozemok parcela 6838
"C"

Druh pozemku

Spoluvlastnícky Účastník
podiel dlžníka vzťahu

právneho Umiestnenie Súpisová
pozemku
hodnota
majetku

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny 1/124

9

2

10,00

trávny 1/124

9

2

10,00

trávny 1/124

9

2

10,00

trávny 1/124

9

2

10,00

trvalý
porast

trávny 1/1

1

2

10,00

Umiestnenie pozemku: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spôsob využitia: 7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre
trvalý trávny porast
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K096255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Badžo Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/17/2019 S759
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
4OdK/17/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan Badžo nar. 07.10.1982, Stráne pod Tatrami
122, 059 76 Stráne pod Tatrami oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a
ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 4OdK/17/2019 S759 možno
nahliadať v sídle kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do
11.30 hod. a od 12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania
do poradovníka pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0917 428 373.
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K096256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Badžo Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/17/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/17/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Ivan Badžo nar.
07.10.1982, Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami, (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. 4OdK/17/2019-17 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ivan Badžo nar. 07.10.1982, Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod
Tatrami, (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court
in Prešov No. 4OdK/17/2019-17, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 209/2019 dňa 29.10.2019
a nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 209/2019 on
29th of October 2019 and became valid on 30th of October 2019. The bankruptcy procedure was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 4OdK/17/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. 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. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 4OdK/17/2019. Applications that will not be delivered in time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
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 bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings 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 will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K096257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 115, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/709/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/709/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Ľudovít Bilý oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 30.10.2019
JUDr. Ján Surma, správca

K096258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Jusko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/665/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/665/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.08..2019, sp.zn. 5OdK/665/2019 zverejnenom v
Obchodnom vestníku MS SR č. 169/2019 dňa 03.09.2019 , bol na majetok dlžníka : Jozef Jusko, nar.
16.03.1987, trvale bytom Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená
ako správca konkurznej podstaty.

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

244

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

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 informácii 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 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.

Vo Vranove n.T., 30.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K096259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Kudrášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 143, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/673/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/673/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02.09.2019, sp.zn. 2OdK/673/2019 zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č.172/2019 dňa 06.09.2019 , bol na majetok dlžníka : Jarmila Kundrášová, nar. 09.08.1969,
Bukovce 143, 090 22 Bukovce , vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca konkurznej podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku 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 informácii 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 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.

Vo Vranove n.T., 30.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K096260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 98 / 42, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/704/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/704/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav Koky, nar. 15.03.1977, trvale
bytom Okružná 98, 059 34 Spišská Teplica (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu dlžníka vedeného pod sp. zn.: 5OdK/704/2019 S1733 nahliadať v kancelárii správcu na
Tatranskom námestí 3, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod
a od 13.00 do 16.00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom
spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K096261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 98 / 42, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/704/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/704/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(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"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(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”

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav Koky, nar. 15.03.1977, trvale
bytom Okružná 98, 059 34 Spišská Teplica (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/818 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 5OdK/ 704 /2019 – 21 zo dňa 5. septembra 2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2019 zo dňa 11.09.2019, číslo zverejnenia
K080092.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 12. septembra 2019. Tohto dňa bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Rastislav Koky, born on 15.03.1977,
residence at Okružná 98, 059 34 Spišská Teplica, Slovakia, according to the REGULATION (EU) 2015/848
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on insolvency proceedings,
I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 5OdK/ 704 /2019
– 21, dated on 5th September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No. 175/2019 dated
on 11th September 2019, publication number K080092.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 12th September 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, 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.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The claims form has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed by creditor.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the claims form have to be enclosed to the claims form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form however the creditor does not have
to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the claim.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee
informed about the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K096262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 98 / 42, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/704/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/704/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav Koky, nar. 15.03.1977, trvale
bytom Okružná 98, 059 34 Spišská Teplica (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“),
bankový účet za účelom zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 57042019 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K096263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1210 / 105, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka: Dávid Čureja, nar. 08.06.1992, trvale bytom: Podsadek 1210/105, 064
01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.

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

K096264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 98 / 42, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/704/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/704/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav Koky, nar. 15.03.1977, trvale
bytom Okružná 98, 059 34 Spišská Teplica (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“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K096265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolbovce 37, 090 31 Kolbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/99/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/99/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka: Monika Siváková, nar. 03.03.1973, trvale bytom: 090 31 Kolbovce 37
(ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
JUDr. Marta Maruniaková, správca
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K096266
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Peter Štefanov, nar. 28.04.1989, trvale bytom Pavla Gojdiča 1,
083 01 Sabinov, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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. (Ing. Marta
Prigancová, správca)

K096267
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:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Peter Štefanov, nar. 28.04.1989, trvale bytom Pavla Gojdiča 1,
083 01 Sabinov, týmto v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade, ak majú
podnety na zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy navrhovaných
šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty. Správca vykoná iné šetrenie ohľadom
majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ dlžníka, 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. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K096268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chmeľ Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenné 0, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/718/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/718/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Radko Chmeľ, nar. 12.06.1974, 066 01 Humenné, konkurz
vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/718/2019, v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 v spojení s §
167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: prvé
Predmet ponukového konania: nehnuteľnosti
Súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210/2019 dňa 30.10.2019, pod podaním K095337.
Správca ponúka pozemky, PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu v okrese Humenné,
obec Topoľovka, katastrálne územie Topoľovka, SR, v tomto zložení:
Súpisová
zložka
poradové
číslo
2.

LV Číslo
parcely
732/114

Výmera
celkom
v m2
830

519
3.
4.

732/115
738/13

8965
189

Druh
pozemku
Lesný
pozemok
Orná pôda
Záhrada

Výmera podielu Umiestnenie Účastník právneho Spoluvlastnícky
dlžníka
pozemku
vzťahu
podiel
v m2 (cca)

Súpisová
hodnota
v Eur

80,00

100,00

2
13

896,50
18,9

1/10

2
1

300,00
30,00

Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce;
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca ponúkne sumu za
každú položku samostatne. Záujemca musí mať zároveň vyporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z
vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Ponúknutá kúpna cena nemôže byť nižšia ako súpisová hodnota
uvedená v tabuľke.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky Do poznámky je potrebné k platbe uviesť: 2OdK/718/2019, meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p ZKR správca poučuje prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
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Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ nehnuteľnosti je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vyprataním veci, s prevodom
nehnuteľností a všetky poplatky súvisiace s konaním pred príslušným Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor.
Ak oprávnená osoba so súhlasom dlžníka si v súlade s ustanovením § 167r ods. 2 ZKR uplatní právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, iba ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo bankového účtu správcu, správca je
povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý
je predmetom tohto ponukového konania.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K096269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuleja Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej Tehelni 10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/412/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiaden 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: Marián Tuleja, nar. 12.05.1974, trvale bytom K Starej Tehelni 10, 080 01 Prešov, SR
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 5OdK/412/2019-17 zo dňa 06.06.2019, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Marián Tuleja, nar. 12.05.1974, trvale
bytom K Starej Tehelni 10, 080 01 Prešov, SR zrušuje.
Správca

K096270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janáčkova 6408/38, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/415/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/415/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/415/2019 zo dňa 07.06.2019, uverejneného v Obchodnom
vestníku 113/2019 zo dňa 13.06.2019, pod K050567, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Čech,
nar. 09.07.1968, trvale bytom Janáčkova 6408/38, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav
Čech – M a Z, s miestom podnikania Janáčkova 6408/38, 080 01 Prešov, IČO: 32 929 391.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
29.04.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu i zo zisťovania majetku dlžníka správcom, správca
zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Miroslav Čech, nar. 09.07.1968, trvale bytom Janáčkova 6408/38, 080 01 Prešov,
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Čech – M a Z, s miestom podnikania Janáčkova 6408/38, 080 01
Prešov, IČO: 32 929 391, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Čech, nar. 09.07.1968, trvale bytom
Janáčkova 6408/38, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Čech – M a Z, s miestom
podnikania Janáčkova 6408/38, 080 01 Prešov, IČO: 32 929 391, zrušuje.
Humenné, 31.10.2019
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K096271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Olekšák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 110, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/495/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/495/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/495/2019 zo dňa 04.07.2019, uverejneného v Obchodnom
vestníku 132/2019 zo dňa 11.07.2019, pod K059201, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Olekšák,
nar. 04.02.1989, trvale bytom 17. novembra 110, 080 01 Prešov.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka
zo dňa 11.03.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu i zo zisťovania majetku dlžníka správcom,
správca zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda
konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Peter Olekšák, nar. 04.02.1989, trvale bytom 17. novembra 110, 080 01 Prešov,
končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Olekšák, nar. 04.02.1989, trvale bytom 17.
novembra 110, 080 01 Prešov, zrušuje.
Humenné, 31.10.2019
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K096272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Duda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/542/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/542/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/542/2019 zo dňa 24.07.2019, uverejneného v Obchodnom
vestníku 145/2019 zo dňa 30.07.2019, pod K065461, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Duda, nar.
05.08.1982, trvale bytom 080 01 Prešov.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
20.05.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu i zo zisťovania majetku dlžníka správcom, správca
zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Peter Duda, nar. 05.08.1982, trvale bytom 080 01 Prešov, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Duda, nar. 05.08.1982, trvale bytom 080 01
Prešov, zrušuje.
Humenné, 31.10.2019
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K096273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská ulica 31 / 36, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/405/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/405/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca dlžníka: Ivan Kovács, nar.: 08.02.1966, bytom: Tokajská ulica
31/36, 044 02 Turňa nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Kovács – KRTKO, s miestom
podnikania: Malý Horeš 93, 076 52 Malý Horeš, IČO: 34276793 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 30.09.1997, sp. zn.: 31OdK/405/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku dlžníka zahrnutého
do súpisu všeobecnej podstaty:

P. č. Popis: nehnuteľnosti - stavby
Druh
Č. LV Štát;
stavby
Okres;
Obec;
Kat. ú.
SR;
Trebišov;
1.
Iná budova 1417
Horeš;
Malý Horeš

Malý

Parcelné
číslo

Popis
stavby

Spoluvl.
podiel

1433/2

pivnica

1/7

Dôvod zápisu

Deň zápisu Súpisná
hodnota
(EUR)

§ 167h ods. 1
21.10.2019 200,ZKR

Predmetná súpisová zložka nehnuteľného majetku, zapísaná vo všeobecnom súpise majetku ako položka
pod por. č. 1, sa predáva ako nehnuteľná vec v zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu, resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby), telefónne číslo, emailovú
adresu;
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy;
· musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – Konkurz
Ivan Kovács – NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do 25.11.2019. Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom;
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške 100 % z navrhovanej
kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu.
2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk
zložiť v prospech účtu vedeného v Tatra banke, a.s. IBAN: SK 39 1100 0000 0026 2371 6039 BIC: TATR
SK BX zálohu vo výške 100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky.
Záujemcovia sú povinní uviesť pri skladaní zálohy v prospech účtu správcu číslo konania
(31OdK/405/2019) v časti „Informácia pre príjemcu“. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie
predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy, vrátane jej riadnej
identifikácie prostredníctvom vyplnenej Informácie pre príjemcu. Táto záloha bude neúspešnému
záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.
3. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať
podmienky v zmysle bodu 1 a bodu 2 tohto pokynu sa nebude prihliadať.
4. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v
ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
5. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný
majetok úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne
najvýhodnejšie platobné podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je
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

257

Obchodný vestník 213/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.11.2019

oprávnený ponuku odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli
efektívnejší predaj.
6. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním
povereného zástupcu, dňa 26.11.2019 o 15.00 hodine.
7. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.
8. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K096274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csík Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 1879 / 10, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/108/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/108/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca dlžníka Gabriel Csík, narodený: 14.10.1972, bytom: Kyjevská 1879/10,
048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Csík, s miestom podnikania: Bohúňovo 73, 049 12
Bohúňovo, IČO: 35 537 388, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty boli doručené prihlášky zabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad, sídlom
Železničná 1, 041 01 Košice, celková prihlásená suma zabezpečených pohľadávok vrátane príslušenstva: pod
por. č. 1 až 8): 4 245,61 €, titulom: neuhradenie dane z motorových vozidiel, dane z príjmov FO a daňových
nedoplatkov, poradie: Iná pohľadávka; uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod
poradovým č. 5 až 12..
V Spišskej Novej Vsi dňa 30.10.2019

JUDr. Veronika Doláková, PhD. – správca dlžníka

K096275
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty. Oddelená podstata.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca dlžníka: Maroš Horváth, narod. 2.7.1978, Žbince č.208, 072 16 Žbince,
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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 .
Podľa § 167k ods.1 ZKR zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu z dôvodu, že sa prihlásil prednostný
zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 35807598.

oddelená konkurzná podstata :

-súpisová zložka majetku č. 01:
a/Stavba: rodiný dom s.č.208, postavený na parcele č.1154/1 v obci Žbince, , kat.územie Žbince, , zapísaný na
LV č.397 Okresného úradu Michalovce, odbor katastrálny, v podiele ½ k celku. Právny vzťah k parcele na ktorej
leží stavba je na LV 1519 v podiele tiež ½ k celku.

b/Pozemky: parcely registra „C“, v kat.území Žbince, obec Žbince, Okres Michalovce, zapísané na LV č. 1519 OU
Michalovce, odbor katastrálny
parcela č.1154/1 o výmere 336 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie,
parcela č.1154/2 o výmere 772 m2 ako orná pôda,
parcela č.1154/4 o výmere 46 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie.
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku par.č. 1154/4 je evidovaný na LV 1397. Táto stavba – rodinný
dom s.č.235 na parc.č. 1154/4, nepatrí do konkurznej podstaty.

Ťarchy:
Záložné právo V 1941/06 z.d. 7.11.2006 v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o. Račianska 42/A, 831 02 Bratislava,
IČO 35 807 598 na p.č. 1154/1, 1154/2, 1154/4 a rodinný dom postavený na parc.č. 1154/1- Čz 70/06.

Deň zapísania: 29.10.2019
Súpisová hodnota: určená znaleckým posudkom

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubovič Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldava nad Bodvou *, * Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/113/2018 S1565
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Okresný súd Košice I
31OdK/113/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ladislav Dubovič,
nar. 24.05.1963, bytom Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako len „Dlžník“), 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 zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty
nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 30.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K096277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JL agency, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 640 459
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Soňa Géciová, správca úpadcu: JL agency, s.r.o., so sídlom: Rázusova 1, 040 01 Košice - Staré
mesto, IČO: 45 640 459 oznamuje, že ruší prvú schôdzu veriteľov zvolanú na deň 06.11.2019 o 14.00 hod. zo
zdravotných dôvodov.

Košice, 30.10.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca
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