Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

K096278
Spisová značka: 1K/10/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 10/2015 - 322 zo dňa 04. 10. 2019 zrušil konkurz na majetok
úpadcu GEMERTERM, s.r.o., so sídlom Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485 po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096279
Spisová značka: 4K/28/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 28/2017 - 287 zo dňa 04. 10. 2019 potvrdil
prevod pohľadávky
vo výške 49 865,27 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 288-292, 316-318,324 z
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na
nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005 v konkurznom konaní úpadcu - FORMAT - PM, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 36 616 605. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096280
Spisová značka: 4K/12/2018
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 12/2018 - 140 zo dňa 04. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/2-15 vo výške 5 260,42 Eur
v konkurznom konaní úpadcu - ProCredis, s.r.o., so sídlom Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46
162 593. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096281
Spisová značka: 4K/23/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 23/2017 - 498 zo dňa 04. 10. 2019 potvrdil
prevod pohľadávky
vo výške 41 245,66 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4 z pôvodného veriteľa
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129
026. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096282
Spisová značka: 4K/79/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 79/2016 - 377 zo dňa 07. 10. 2019 povolil vstup nového veriteľa
MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG, so sídlom Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, identifikačné číslo:
CHR-370.967.452, Švajčiarska konfederácia do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Oberbank
Leasing s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 955 015 pri pohľadávkach vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod č.7/1/1 a 7/1/2 vo výške 317 759,45 Eur v konkurznom konaní úpadcu - MILKO, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096283
Spisová značka: 4K/79/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 79/2016 - 380 zo dňa 04. 10. 2019 potvrdil
prevod pohľadávky
vo výške 22 807,91 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 11/1/1 -11/1/7 z
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na
nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
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

2

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

005 v konkurznom konaní úpadcu - MILKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné
Plachtince, IČO: 36 760 358. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096284
Spisová značka: 9OdK/77/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Mgr. Mária Šoganová, narodená:
14.09.1959, bytom: Jovsa 151, 072 32 Jovsa o určenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní vyhotovenom
správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako na prihlášku
takto
rozhodol
Určuje, že na podanie zo dňa 21.09.2019, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Ing. Pavol Šároši, bytom:
Ďumbierska 34, 040 01 Košice, doručené správcovi dňa 23.09.2019 v celkovej výške 36.832,- EUR s a n e p r i h
l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 28.10.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K096285
Spisová značka: 31K/16/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Existav s.r.o., so sídlom: 156, 044 20 Bukovec, IČO: 44 740 786 o návrhu
predbežného správcu na predĺženie lehoty, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e 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 30.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K096286
Spisová značka: 31K/19/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: LUMIM METAL a.s., so sídlom: Bočiarska 38, 040 15 Košice- Šaca,
IČO: 44 740 301, ktorého správcom podstaty je: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie: Jesenského 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1361, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 5-1 až 5-17 v celkovej
výške 9.702,98 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
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 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 30.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K096287
Spisová značka: 31K/27/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Obec Bara, Bara 7, 076 32 Borša, IČO: 00 331 295 proti dlžníkovi:
AGENT 007 s.r.o., so sídlom: Hlavná 170/40, 076 34 Ladmovce, IČO: 44 568 720, 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: AGENT 007 s.r.o., so sídlom: Hlavná 170/40,
076 34 Ladmovce, IČO: 44 568 720.
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.

Okresný súd Košice I dňa 30.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca

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

4

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

K096288
Spisová značka: 31K/3/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Contineo s.r.o. v konkurze, so sídlom: Jiskrova 4, 040 01 Košice, IČO:
31 722 016, ktorého správcom podstaty je: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Hlavná 81/A, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1177, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 51, 52 a 69p v celkovej
výške 10.587,60 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
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 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 30.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K096289
Spisová značka: 26K/20/2017
26K/20/2017 OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Tkuma s. r. o., v konkurze, so
sídlom: Učňovská 6/574, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 421 952, zast. Areko Group, k.s., likvidátor, so sídlom Vrátna
28, Košice-Staré Mesto 040 01, IČO: 47 632 83, v časti konania o uložení povinnosti osobe vykonávajúcej naposledy
funkciu konateľa dlžníka zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- eur uverejňuje
uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 4CoKR/4/2019 - 348 zo dňa 22.08.2019 takto
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a sudcov JUDr.
Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Igora Ragana vo veci navrhovateľa - dlžníka: Tkuma s.r.o. v konkurze, Učňovská
6/574, 040 15 Košice - Šaca, IČO 36 421 952 zastúpeného likvidátorom Areko Group, k. s., Vrátna 28, 040 01 Košice
- Staré Mesto, IČO 47 632 836 v časti konania o uložení povinnosti osobe vykonávajúcej naposledy funkciu konateľa
dlžníka zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- eur, o odvolaní predbežného
správcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 4.12.2018 č. k. 26K/20/2017-291 takto
rozhodol :
P o t v r d z u j e uznesenie.
P o u č e n i e : Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.).
Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C. s. p.) v lehote dvoch mesiacov
od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak
bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej
opravy (§ 427 ods. 1 C. s. p.).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C. s. p.).
V dovolaní sa podľa § 428 C. s. p. popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

5

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
V Košiciach 22. augusta 2019
Mgr. Mária Hlaváčová
predseda senátu (sudca spravodajca)
JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
člen senátu
JUDr. Igor Ragan
člen senátu
Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Andrea Pohančeníková
V Košiciach, dňa 30. októbra 2019
Okresný súd Košice I dňa 30.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
K096290
Spisová značka: 26K/12/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi:
LU-MI Plus s.r.o., so sídlom: Bauerova 44, 040 23 Košice mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 50 704 001 o návrhu predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom
kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice, značka správcu: S1661 na predĺženie lehoty na podanie záverečnej
správy o majetnosti dlžníka takto
rozhodol
P r e d l ž u j e 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 30.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K096291
Spisová značka: 31K/3/2019
Sp. zn. 31K/3/2019
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SR - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: YELLOW STONE, s.r.o., so sídlom Hradná 210/5, 945 01
Komárno, IČO: 36 806 820, uznesením č. k. 31K/3/2019-117 zo dňa 30.09.2019 zastavil konkurz na majetok
úpadcu: YELLOW STONE, s.r.o., so sídlom Hradná 210/5, 945 01 Komárno, IČO: 36 806 820 pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019.

Okresný súd Nitra dňa 30.10.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
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K096292
Spisová značka: 5OdS/8/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Lesná, nar. 09.03.1970, trvale bytom Školská 205/5,
059 92 Huncovce právne zast.: JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka, Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad o
návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
p o s k y t u j e dlžníkovi Mária Lesná, nar. 09.03.1970, trvale bytom Školská 205/5, 059 92 Huncovce
ochranu pred veriteľmi,
II.
Poprad,

u s t a n o v u j e správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 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),
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.
Okresný súd Prešov dňa 30.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K096293
Spisová značka: 5K/10/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: HK
Poprad, s.r.o., so sídlom Štefánikova 6, 058 01 Poprad, IČO: 36 506 176 o odmene a náhrade výdavkov
predbežného správcu , takto
rozhodol
priznáva I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO:
36 865 265 za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 26.06.2019 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 15/2019.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 30.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096294
Spisová značka: 5K/4/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: AVBAL
s.r.o., so sídlom Podhorská 2120/79, 069 01 Snina, IČO: 51 261 332 o odmene a náhrade výdavkov predbežného
správcu , takto
rozhodol

priznáva M&L insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, IČO: 50 556 533 za
výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 02.04.2019 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 6/2019.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 30.10.2019

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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Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096295
Spisová značka: 3K/41/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MRC, s.r.o. „v konkurze“, so
sídlom Železničná 325, 067 83 Kamenica nad Cirochou, IČO: 36 512 966, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 512 966, o návrhu správcu na vylúčenie majetku
zo súpisu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku úpadcu, a to pohľadávku zapísanú do súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 24/2012 dňa 03.02.2012 - peňažnú pohľadávku úpadcu voči
dlžníkovi HELP JOZEF HREHA, s.r.o., Fintická 8, 080 06 Prešov, IČO: 36 497 720, neuhradená faktúra č.
280100006 vo výške 665,22 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.10.2019
JUDr. Daniela Baranová, sudkyňa
K096296
Spisová značka: 40K/59/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Peter Ciprich, nar.
21.08.1989, bydliskom Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice
slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971
01 Prievidza, značka správcu S285.
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
K096297
Spisová značka: 29K/16/2008
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Mišík, nar.
21.08.1979, trvale bytom Okružná 292/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, uznesením č.k. 29K/16/2008-526 zo dňa
04.10.2019 povolil vstup nového veriteľa 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 pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 vo výške 209,98 eura, časti
pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7 vo výške 33,78 eura, pohľadávky vedenej v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 8 vo výške 77,61 eura, časti pohľadávky vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 9 vo výške 12,44 eura a pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10 vo
výške 84,25 eura.
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 nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 30.10.2019
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K096298
Spisová značka: 38K/37/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Martin Divéky, nar. 28.9.1973, trvale
bytom Prievidza (pred tým Gorkého 218/35, Prievidza), uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47236329, značka
správcu S157, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Martin Divéky, nar. 28.9.1973, trvale bytom Prievidza sa zrušuje po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 30.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K096299
Spisová značka: 38K/37/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Martin Divéky, nar. 28.09.1973, trvale bytom Prievidza
(pred tým Gorkého 218/35, Prievidza), o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Martin Divéky, nar. 28.09.1973, trvale bytom Prievidza (pred tým Gorkého
218/35, Prievidza) na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 30.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K096300
Spisová značka: 38OdS/1/2019
Okresný súd v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Iveta Tršková, nar. 11.9.1970, bytom Pionierska
421/17, Dubnica nad Váhom, správcom ktorého je Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu 1180, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Konanie o určenie splátkového kalendára dlžníka Iveta Tršková, nar. 11.9.1970, bytom Pionierska
421/17, Dubnica nad Váhom, sa z a s t a v u j e z d ô v o d u,
že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár.
II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.
III. Súd dlžníka p o u č u j e , že má možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa § 167 a nasl. zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poučenie:
Proti výroku I. a III. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje,
podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Odvolanie
možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Trenčín dňa 30.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K096301
Spisová značka: 23K/24/2014

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Kožík, nar. 20.3.1963,
Rázusova 37/1492, Leopoldov, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie: Nám.
Slobody 2, 909 01 Skalica, uznesením č.k.: 23K/24/2014 - 157 zo dňa 27.09.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 04.10.2019, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

V Trnave, dňa 25.10.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K096302
Spisová značka: 23K/21/2016

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Svetozár Bzdúšek, nar. 28.4.1976, Na
hlinách 7485/53, Trnava, zastúpený: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Piešťanská 3, Trnava, správcom ktorého je
Ing. Lucia Sandtner PhD., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 477, uznesením č.k.: 23K/21/2016 - 184 zo dňa
27.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.10.2019, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019.

V Trnave, dňa 29.10.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K096303
Spisová značka: 36K/41/2016
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., IČO: 36
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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223 000, so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s. so
sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 817 003, uznesením č.k. 36K/41/2016-756 zo dňa
25.09.2019, potvrdil prevod z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813
63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, v rozsahu pohľadávok vo výške 255.618,89 Eur, vedené v zozname veriteľov pod č. 104-135.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
Mgr. Daniela Škultétyová, vyššia súdna úradníčka
K096304
Spisová značka: 23K/16/2016

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: XIXO, s.r.o., IČO: 31 410 278, Hlavná
991/39, 924 01 Galanta, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2708/T
správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S 98,
uznesením č.k.: 23K/16/2016 - 225 zo dňa 27.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2019, zrušil
konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

V Trnave, dňa 25.10.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K096305
Spisová značka: 23K/14/2013

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Mazúchová, nar. 05.08.1975,
Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka, správcom majetku ktorého je: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, uznesením č.k.: 23K/14/2013 zo dňa 27.09.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 04.10.2019, zrušil konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

V Trnave, dňa 25.10.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K096306
Spisová značka: 23K/40/2016
č.k.: 23K/40/2016 - 350
IČS2116223124

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom
Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 25751/T, právne zastúpený: Mgr. Oliver Zuzák, advokát, Mierové nám. 4, 924 01 Galanta,
správcom ktorého je: JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, uznesením
č.k.: 23K/40/2016 - 338 zo dňa 03.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.09.2019, potvrdil prevod
pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu
pohľadávok vo výške 54.398,87 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod. č. 4/1 - 4/3 a 19/1, 19/2.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.

V Trnave, dňa 25.10.2019

JUDr. Katarína Poláková
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 TRNAVA dňa 25.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K096307
Spisová značka: 28K/13/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INVESTAV s.r.o., so sídlom
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 596 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30365/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: INVESTAV s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 46 596 224, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
30365/T.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.10.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K096308
Spisová značka: 3K/11/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SHARON STONE s.r.o., so sídlom
Bytča - Hrabové 1, 014 01 Bytča - Hrabové, IČO: 31 630 405, zastúpeného: JUDr. Branislav Samec, advokát,
Národná 15, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29. augusta 31,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 772 910, takto
rozhodol
I.Priznáva správcovi: Insolvency Management Group, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina,
IČO: 51 067 820, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 600,- EUR.
II. Zamieta návrh na priznanie paušálnej náhrady za prácu s registrom úpadcov a za vedenie kancelárie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, 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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K096309
Spisová značka: 1K/22/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Srnánek, nar. 27.12.1969, bytom
Drahošanka 684, 022 01 Čadca, zastúpeného: Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., Potočná
2835/1 A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849, správcom ktorého je: LexCreditor k.s., IČO: 47 245 913, so sídlom
kancelárie: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v časti o návrhu obchodnej spoločnosti KRUK Česká a Slovenská
republika, s.r.o., so sídlom Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199, na povolenie
vstupu do konkurzného konania, takto

rozhodol
Konanie v časti o návrhu obchodnej spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so sídlom
Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199, na povolenie vstupu do konkurzného konania
zastavuje.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia tohto rozhodnutia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 29.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K096310
Spisová značka: 2K/9/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: 1/ Amália Randová, nar.23.05.1941, trvale bytom
Jaseňová 3217/21, 010 01 Žilina, 2/ Martin Súčan, nar. 07.04.1975, trvale bytom Sv. Bystríka 1669/1, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RESTAV SK, s. r. o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina,
IČO: 36 430 391, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: RESTAV SK, s. r. o., so sídlom Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36
430 391.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
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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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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) 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 Žilina dňa 30.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K096311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánska 459 / 13, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/88/2019 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/88/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava správca dlžníka: Martin Valko,
Silvánska 459/13, 841 04 Bratislava, dat.nar.: 10.05.1978, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty.

K096312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASEK TZB, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 424 / 0, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 974 249
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako reštrukturalizačný správca dlžníka: ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom
Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 126 ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 19.12.2019 o 11.00 hod., v hoteli Doubletree by Hilton Bratislava na adrese: Trnavská cesta 27/A,
831 04 Bratislava, kongresová sála na 1. posch.
Predmet rokovania schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze
Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
Voľba veriteľského výboru
Záver

Prezentácia veriteľov začne o 9:00 hod. Žiadame prihlásených veriteľov, aby prichádzali na registráciu
nasledovne:
• veritelia so začiatočným písmenom obchodného mena resp. priezviska (ak ide o fyzickú osobu) od A-L alebo
ktorých obchodné meno sa začína číslom sa budú registrovať v čase od 9:00 hod do 9:45 hod;
• veritelia so začiatočným písmenom obchodného mena resp. priezviska (ak ide o fyzickú osobu) od K-Z sa budú
registrovať v čase od 9:45 hod do 10:30 hod;
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie
starším ako 3 mesiace; zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Bratislave, dňa 30.10.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., 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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K096313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova Ves 5 / 14, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/458/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca dlžníka Ing. Vladimír Medovarský, Hurbanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves, nar. 15.10.1966
oznamuje, že vylúčil zo súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu dlžníka nasledovný majetok zapísaný do
súpisu majetku:

Zapísané
súpisu

do Dôvod zapísania majetku Dôvod
do súpisu
vylúčenia

08.03.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

08.03.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

08.03.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

08.03.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

Popis

ŠKODA FELICIA COMBI EHH 65 EHH, ŠPZ: SC817AB, VIN č.:
§ 167p ods. 2
TMBEHH654W0749258, r.v.: 22.10.1997
ZKR
Stav: Nepojazdné
ŠKODA FELICIA ŠPZ: SC616BB, VIN č.: TMBEGF614Y7291114, r.v.:
§ 167p ods. 2
11.4.2000
ZKR
Stav: Nepojazdné
RENAULT MEGANE M SCENIC JM0GD6, ŠPZ: SC838CK, VIN č.:
§ 167p ods. 2
VF1JM0GD632765314, r.v.: 21.12.2004
ZKR
Stav: Nepojazdné
PV (prívesný vozík), ŠPZ: SC083YA, VIN č.: U59V06301V1RB0603, r.v.:
§ 167p ods. 2
5.11.1997
ZKR
Stav: Opotrebované

Správca uvedený majetok vylúčil z dôvodu, že majetok podliehajúci konkurzu sa nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní a v zmysle § 167p ods. 2 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
prestal podliehať konkurzu.

V Bratislave dňa 31.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty dlžníka

K096314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Surovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2201/78, 917 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1964

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:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/371/2019_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/371/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca dlžníka: Ján Surovec, dátum narodenia: 14.05.1964, trvalý pobyt: Robotnícka
2201/78, 917 01 Senec, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod.
Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu
Mgr. Peter Forgáč, správca

K096315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cajlanská 5310 / 253B, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1984
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/317/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/317/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Homola, nar. 18.08.1984, Cajlanská 5310/253B, 902 01 Pezinok, sp. zn. 37OdK/317/2019 týmto
v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370 v celkovej sume 64,64,- Eur, ktorá bola doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K096316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSS Bratislava, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 5990/4, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 686 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2009 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku pod č. 615 - úrok
Úrok z účtu úpadcu - doplnenie (čistý úrok po znížení zrážkovou daňou). Súpisová hodnota = 38,58 €.

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 Pezinku dňa 31.10.2019

K096317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova Ves 5 / 14, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/458/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Deň
majetku
súpisu

zápisu Dôvod zapísania
Register,
kde
sa Súpisová
do majetku
do Popis
eviduje
hodnota v €
súpisu
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania v sume Okresný súd Bratislava, 6 638,78 €
§ 167h ods. 1
31.10.2019
6 638,78 €, obchodnej spoločnosti M E D M E D s.r.o., so sídlom: oddiel: Sro, vložka č. (200 000,ZKR
Hurbanova Ves 91, 903 01 Hurbanova Ves, IČO: 31 322 603
2655/B
SK)

V Bratislave, dňa 31.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K096318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6169/11, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1968
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/240/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/240/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 15.07.2019, sp. zn. 8OdK/240/2019, bol na majetok dlžníka:
Gabriela Nagyová, trvale bytom: Jána Smreka 6169/11, 841 08 Bratislava, nar.: 02.12.1968, obchodné meno:
Gabriela Nagyová, miesto podnikania: Jána Smreka 6169/11, 84108 Bratislava IČO: 44 191 464 (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2019, deň
vydania: 09.08.2019.
Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
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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pohľadávok.

DLŽNÍK

Gabriela NAGYOVÁ
veriteľ:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
IČO: 47 234 54

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 21.10.2019 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
1
2

zástupca veriteľa:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. – Mgr. Peter Katerinka
Cintorínska 5
949 01 Nitra
IČO: 35 942 436
25.10.2019 súhrnná - poštou
25.10.2019
nie
Prihlásená suma - Celková suma
5 218,94 € z toho
Istina: 5 218,94 €
200 € z toho
Náklady z uplatnenia: 200 €

Bratislava dňa 31.10.2019
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K096319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolman Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Mozartova 6329 / 9, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/74/2018 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/74/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Kolman Miloš nar. 23.09.1984, Ulica Mozartova 6329 / 9, 917 08 Trnava,
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " ZKR") zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa ČSOB, a.s..
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty. Každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
oddelenej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti oddelenej podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí
byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 31.10.2019
JUDr. Marek Glemba, 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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K096320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/35/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu v konkurze 37OdK/35/2019 v súlade s ust. §28 ods. 3 ZoKR týmto oznamuje, že do Zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka nezabezpečeného veriteľa prihlásená po základnej prihlasovacej lehote a
to:
pohľadávka veriteľa č. 11. PETBA s.r.o., IČO: 36 669 075, sídlo V.B. Nedožerského 111/51, Nedožery Brezany, v celkovej sume 36.015,40 Eur.
JUDr. Eva Vodová, správca

K096321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1981
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/445/2019 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/445/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Marcela Stojková,
nar.: 24.06.1981, trvale bytom: Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/445/2019-12, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Marcela Stojková, nar.: 24.06.1981, trvale bytom: Stavbárska 5176/34, 821 07
Bratislava, /hereinafter only "the Bankrupt"/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court
Bratislava I, No. 37OdK/445/2019-12 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.10.2019 Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the Discrit Court Bratislava I was published on 23th of Oct. 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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The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len "ZKR"/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Consilior Insolvency k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only "the BRA"/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: Consilior Insolvency k.s., Radlinského 51, 811 07
Bratislava, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt's general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a
Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration
has to be added to the registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.

Consilior Insolvency k.s., správca/truste of the bankrupt

K096322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5176 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1981
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/445/2019 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/445/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/445/2019-12 zo dňa 18.09.2019, ktorý bol uverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 204/2019 dňa 23.10.2019, Okresný súd Bratislava I ustanovil správcu konkurznej
podstaty: Consilior Insolvency, k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, v konkurznom konaní dlžníka – Marcela
Stojková, nar.: 24.06.1981, trvale bytom: Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava.

Consilior Insolvency k.s., správca úpadcu – Marcela Stojková, nar.: 24.06.1981, trvale bytom: Stavbárska
5176/34, 821 07 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 09.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenú adresu správcu. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť aj na tel. č. 02/ 65 444 444.

K096323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Pohlotka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 5348/4A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 574 481
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/12/2019/S1568
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

Okresný súd Bratislava I
8OdK/12/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, ako správca dlžníka: Michal
Pohlotka, nar. 14.12.1980, trvale bytom Slovenská 5348/4A, 901 01 Malacky, do 30.09.2011 podnikajúci pod
obchodným menom Michal Pohlotka, s miestom podnikania Malé Leváre 468, 908 74 Malé Leváre, IČO:
45 574 481 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 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. 8OdK/12/2019 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 Bratislave dňa 31.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K096324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pevná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 11233, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/385/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/385/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Podielové
Dlžník/Banka
Číslo účtu
položky majetku
položky majetku
spoluvlastníctvo
Všeobecná
úverová
1
Pohľadávka z účtu
1410003858/0200 1/1
banka, a.s.

Mena

Súpisová hodnota
majetku

EUR 50,00 €

K096325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Poláček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 8, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2016 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nové nasledovné súpisové položky č. 21
až 32.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

26

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

Číslo
súpisovej V Š E O B E C N Á P O D S T A T A
zložky
majetku súpisová zložka majetku

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,09 € za mesiac
september 2018 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,09 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 01. 10. 2018
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,09 € za mesiac október
2018 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,09 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 02. 11. 2018
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,09 € za mesiac
november 2018 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,09 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 03.12. 2018
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,09 € za mesiac
december 2018 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,09 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 02. 01. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,66 € za mesiac január
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,66 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 05. 02. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,66 € za mesiac február
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,66 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 01. 03. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 64,66 € za mesiac marec
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 64,66 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 01. 04. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 92,71 € za mesiac apríl
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 92,71 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 02. 05. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 92,71 € za mesiac máj
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 92,71 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 03. 06. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 92,71 € za mesiac jún
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 92,71 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 01. 07. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 91,00 € za mesiac júl 2019
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 91,00 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 01. 08. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

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

Deň vydania: 06.11.2019

Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 91,00 € za mesiac august
2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 91,00 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 02. 09. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov úpadcu vo výške 91,00 € za mesiac
september 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 91,00 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 01. 10. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

V Bratislave, 04.11.2019
Mgr. Jana Lenková, SKP úpadcu

K096326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ladislav Végh - podnikateľ v reštauračnom
stravovaní
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mánesovo nám. 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 787 988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/29/2015 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nové nasledovné súpisové položky č. 12
až 22.

Číslo
súpisovej V Š E O B E C N Á P O D S T A T A
zložky
majetku súpisová zložka majetku

12.

13.

14.

15.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac november 2018 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 12. 2018
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac december 2018 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 01. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac január 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 02. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac február 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 03. 2019

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Konkurzy a reštrukturalizácie

dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac marec 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 04. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac apríl 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 10. 05. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac máj 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 06. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac jún 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 07. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac júl 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 09. 08. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac august 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 71,04 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 11. 09. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z iných príjmov
€ za mesiac september 2019 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 72,96 €,
deň zápisu do súpisu majetku: 10. 10. 2019
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

Deň vydania: 06.11.2019

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 71,04

úpadcu (zrážka z dôchodku) vo výške 72,96

V Bratislave, 04. 11.2019

Mgr. Jana Lenková, správca konkurznej podstaty úpadcu

K096327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marek Čanecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Ľudmily Podjavorinskej 2547/25, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2014 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 06.11.2019

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Ing. Marek Čanecký, nar. 26.08.1980, bytom Trnava - Ľ. Podjavorinskej č.
25 týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň

04.12.2019 (streda) o 11.30 hod.

Miesto:

zasadačka V - INVEST, s.r.o. - AC SIEMENS Sládkovičova č. 10, Piešťany

Program:
1. Otvorenie a správa správcu o doterajšom priebehu konkurzu
2. Schválenie ďalšieho postupu spaňaženia majetku
3. Záver

V Piešťanoch dňa 31.10.2019
JUDr. Stanislav Volár, správca

K096328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szamaranszky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkova Potôň č. 382, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 284 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Volár, správca dlžníka Imrich Szamaranszký, IČO: 35 284 421 oznamuje, že po uplynutí lehoty
na prihlásenie pohľadávok správca zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku:

Veriteľ

s.zl.

WM Consulting & Communication, s.r.o.

01

suma
42.639,24 €

V Piešťanoch dňa 31.10.2019
JUDr. Stanislav Volár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 06.11.2019

K096329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Lakatošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Z. Kodálya č. 795/42, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/263/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/263/2019 zo dňa 08.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Marta Lakatošová, nar. 11.06.1977, bytom 924 01 Galanta - Z. Kodálya č. 42. Dlžník bol súčasne
zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č.11, 921 01
Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 156/2019 dňa 14.08.2019.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca dlžníka
Marta Lakatošová, nar. 11.06.1977, bytom 924 01 Galanta - Z. Kodálya č. 42 týmto oznamujem, že konkurz
dlžníka sa končí. Dôvodom je, že po prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník
nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marta Lakatošová, nar. 11.06.1977, bytom 924 01
Galanta - Z. Kodálya č. 42 vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/263/2019 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 31.10.2019
JUDr. Stanislav Volár, správca

K096330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Nezval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč 90851 1, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Karol Nezval, nar. 01.10.1983, trvale bytom 908 51 Holíč týmto oznamuje, že podľa zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 03.05.2019 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z osobnej výpovede dlžnika zo
dňa 06.09.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z.z.,dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Karol Nezval, nar. 01.10.1983, trvale bytom
908 51 Holíč, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K096331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2015 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto aktualizuje súpis všeobecnej podstaty majetku
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K096332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEPCO SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 873 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2019 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu NEPCO SK, s.r.o., IČO: 44 873 760, Z. Kodálya 769/29, 924
27 Galanta, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.12.2019 o 14:00 hod. vo veľkej
zasadačke na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda s týmto programom:
1. prezentácia a otvorenie,
2. voľba prvých členov veriteľského výboru alebo jedného zástupcu veriteľov,
3. rozhodovanie o výmene správcu,
4. záver.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K096333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2015 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto aktualizuje súpis všeobecnej podstaty majetku
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JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K096334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2015 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto aktualizuje súpis oddelenej podstaty majetku
úpadcu:
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JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K096335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kukiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.07.2019 č. k.: 28OdK/223/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária
Kukiová, narodená 25.05.1968, trvale bytom: Miloslavovská ulica 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove (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“).
Správcovi boli doručené po základnej prihlasovacej lehote, 45 dní od vyhlásenia konkurzu, prihlášky
pohľadávok, ktoré Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok Dlžníka
nasledovne:
Veriteľ:
Obchodné meno

Sídlo

IČO

Celková suma
prihlásenej pohľadávky

OTP Banka Slovensko, a.s.

Štúrova 5, 813 54 Bratislava

31 318 916

11.128,91 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina

31 575 951

4.977,82 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K096336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FEED TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 785 059
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
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Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/10/2018 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/10/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, že do zoznamu pohľadávok úpadcu zapísal nižšie uvedenú pohľadávku veriteľa úpadcu, ktorá
bola prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

Veriteľ: AGRIFIRM MAGYARORSZÁG ZRT., so sídlom Daröczi major 070/4, 4183 Kaba, Maďarská republika,
IČO: 09-10-000161

Pohľadávka: zapísaná do zoznamu pohľadávok pod p. č. 127 v celkovej sume EUR 2.482.677,50

JUDr. Martin Jacko
správca úpadcu

K096337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanka Elšíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lycejná 581/10, 930 10 Dolný Štál
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1953
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/319/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/319/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ivanka Elšíková, nar.
22. 06. 1953, trvale bytom: Lycejná 581/10, 930 10 Dolný Štál.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K096338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 870, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/152/2018 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/152/2018
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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36OdK/152/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Simona Nagyová, nar. 14.12.1993,
bytom Trnovec nad Váhom 870, 925 71 Trnovec nad Váhom (ďalej len ,,úpadca”) týmto v súlade s ust. § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje
3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne - Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1-78 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 38/2019 zo dňa 22.02.2019 pod položkou K016300.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36OdK/152/2018 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
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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mailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku osobitne)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 31.10.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K096339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartakovics Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 164, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov
*

Druh pozemku *

1.

ORNA_PODA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
54.
55.
56.
57.
58.

ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA

Kód
Názov
Výmera
Lokalita
Číslo listu Číslo
Obec
PSČ štátu katastrálneho
[m2]
(kód)
vlastníctva parcely
*
územia
Nové
960
SVK
2019
1691
Topoľníky
525
SVK Trstice
4269
1264
567
SVK Trstice
4269
1265
36132
SVK Trstice
3061
2316
5349
SVK Trstice
3061
2315/2
1183
SVK Trstice
3061
2315/1
130
SVK Trstice
3061
2314/102
15544
SVK Trstice
3061
2314/2
375
SVK Trstice
3061
2313/102
128829
SVK Trstice
3061
2313/101
49957
SVK Trstice
3061
2313//27
395
SVK Trstice
3061
2313/2
2828556
SVK Trstice
3061
2313/1
7495
SVK Trstice
2405
1281
414
SVK Trstice
2386
750/7
10226
SVK Trstice
2385
1266
3388
SVK Trstice
2385
3231
2270
SVK Trstice
2388
3226
32
SVK Trstice
2387
1282
277
SVK Trstice
2387
1283
762
SVK Trstice
2390
4628
8898
SVK Trstice
4211
1871
6888
SVK Trstice
4211
2760
8146
SVK Trstice
4211
2761
4625
SVK Trstice
4211
3227
6075
SVK Trstice
4211
3698
16588
SVK Trstice
4211
4106
9736
SVK Trstice
1520
1870
1759
SVK Trstice
4214
1440
539
SVK Trstice
4214
1441/1
809
SVK Trstice
4214
1441/2
3917
SVK Trstice
4214
1442/1
5877
SVK Trstice
4214
1442/2
83
SVK Trstice
4214
1712/1
126
SVK Trstice
4214
1712/2
4039
SVK Trstice
4214
1713/1
6057
SVK Trstice
4214
1713/2
4086
SVK Trstice
4214
3768
730
SVK Trstice
4214
3773
4014
SVK Trstice
4214
3949/1
6017
SVK Trstice
4214
3949/2
14049
SVK Trstice
4214
3950
4845
SVK Trstice
4215
3694
11139
SVK Trstice
4215
4111
4960
SVK Trstice
2389
1868
3877
SVK Trstice
2389
1869
8600
SVK Trstice
3085
2903
1133
SVK Trstice
1591
4632
313
SVK Trstice
4203
1277
317
SVK Trstice
4203
1278
198
SVK Trstice
4203
1279
15743
SVK Trstice
4203
1280
12470
SVK Trstice
3086
1439

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota
podiel úpadcu
[EUR]
244/960

219,6

616/56448
616/56448
402/7877632
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
906/59296
462/56448
462/28224
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/75264
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
30954/6322176
462/56448
462/56448
462/56448
462/56448
30954/6322176
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
462/37632
30954/6322176

3,35
3,56
1,44
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1,99
0,01
0,14
47,85
0,01
65,28
21,63
14,49
0,2
0,01
4,86
85,21
65,96
78,01
44,29
58,17
158,84
46,52
6,72
2,06
3,09
14,96
22,44
0,31
0,48
15,42
23,13
15,6
2,79
15,33
22,98
53,65
30,93
71,11
31,67
24,75
32,84
10,85
3
3,04
1,9
150,75
47,62

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
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13570
716
568
414
773
536
5161
5679
2608
1737
1399
4057
1180
1377
6013
5467
4478
5718
784
216
327

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

Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice

Deň vydania: 06.11.2019

3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
3086
1835
1835
1835
1835
2278
2278
2278

1715
1716
2285
2286
2287
2288/1
2905
2906/1
2907
3149/3
3150
3151
3769
3770/1
1877
1878
2752
2753
4710
4711/1
4711/2

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

51,82
2,73
2,17
1,58
2,95
2,05
19,71
21,69
9,96
6,63
5,34
15,49
4,51
5,26
38,39
34,9
28,59
36,5
2,94
0,82
1,25

K096340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartakovics Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 164, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Názov Druh pozemku
*
*
50.
51.
52.
53.

ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA

Výmera
[m2]
6013
5467
4478
5718

Kód
štátu *
SVK
SVK
SVK
SVK

Názov
katastrálneho
územia
Trstice
Trstice
Trstice
Trstice

Číslo listu
vlastníctva
1835
1835
1835
1835

Číslo
parcely
1877
1878
2752
2753

Spoluvlastnícky podiel
úpadcu
1.4
1.4
1.4
1.4

Súpisová hodnota
[EUR]
1172,54
1066,07
873,21
1115,01

zabezpečený veriteľ 1. v poradí:Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR - Colný úrad Trnava, zabezpečená
pohľadávka vo výške 330 €.

K096341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartakovics Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 164, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Názov Druh pozemku

Výmera

Kód

Názov
katastrálneho

Číslo listu

Číslo

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

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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*
19.

*
ORNA_PODA

[m2]
21166

Konkurzy a reštrukturalizácie
štátu *
SVK

katastrálneho
územia
Trstice

vlastníctva
3152

parcely
750/8

Deň vydania: 06.11.2019
úpadcu

462/28224

[EUR]
270,27

zabezpečený veriteľ 1. v poradí: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, zabezpečená pohľadávka vo výške
439 €.

K096342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihoková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Zverejnením Uznesenia Okresného súdu Trnava č.k. 36OdK/232/2019 v Obchodnom vestníku č. 143/2019 zo dňa
19.7.2019 bola Ing. Renata Petrová ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Monika
Mihoková, narodená 20.11.1973, trvale bytom Ulica J. G. Tajovského 7951/21, 917 08 Trnava .
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení veritelia:
l. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,R Collectors s.r.o. a WM Consulting & Communication, s.r.o.
Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
V obchodnom vestníku bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
II.Rozvrhová časť
a. príjmová časť
Suma výťažku vo výške: 800,- Eur
b. výdavková časť
V rámci rozvrhu bude vyplatená:
1. Pohľadávky proti podstate vo výške 275,75 Eur:
z toho:
a/ Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 150,- Eur
e/ Paušálna náhrada podľa § 24a písm. b) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 2,8 Eur
f/ Paušálna náhrada podľa § 24a písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: 2,- Eur
g/ Súdny poplatok pre OS Trnava vo výške 0,2% z výťažku vo výške: 1,6 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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h/ Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty vo výške: 115,6 Eur
2. Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov spolu vo výške: 524,25 Eur

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
Veritelia
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
R Collectors s.r.o.
WM Consulting & Communication, s.r.o.

Prihlásené
pohľadávky /EUR/
2904,26
274,77
38992,58

Zistená
suma /EUR/
2904,26
274,77
38992,58

Popretá
suma /EUR/
0
0
0

% miery
uspokojenia
1,24
1,24
1,24

Suma na rozdelenie /EUR/
36,10
3,42
484,73

V Šali dňa 2.11.2019
Ing. Renata Petrová

K096343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaeDr. Zita Michalková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselé 217, 922 08 Veselé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2014 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK
1/ Veriteľ: Alianz, Dostojevského rad č. 4, Bratislava, IČO: 001511700
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Poistná zmluva č. 0370190308 0370623779
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 197,30 EUR
2/ Veriteľ: Alianz, Dostojevského rad č. 4, Bratislava, IČO: 001511700
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Poistná zmluva č. 0370623779
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 75,60 EUR
3/ Veriteľ: CETELEM SLOVESKO, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, IČO: 35787783
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 07.07.2006
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 226,38 EUR
(po základnej prihlasovacej lehote)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4/Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, FRA, IČO: 542 097
90, konajúa prostredníctvom BNP PARIS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahr. banky na území SR,
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o spotrebiteľskom úvere zo dňa 15.12.2002
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1.586,12 EUR
5/ Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o úvere a ďalších úverových produktoch č. 1022726413
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 2.450,89 EUR
6/ Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o poskytnutí rýchlej pôžičky č. 2049919
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 290,02 EUR
7/ Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1.532,54 EUR
8/ Veriteľ: Intrum Justitia Debt Finance AG, Industristrasse 13C, Zog, Švajčiarko, IČO:
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o pôžičke č. 7039140
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1.296,90 EUR
9/ Monika Palkechová, Beňovského 355/29, 922 03 Vrbové
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Pôžička vo výške 39.369,55 EUR
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 39.369,55 EUR
(po základnej prihlasovacej lehote)
10/ Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o úvere číslo 203100591 zo dňa 22.09.2010
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 2.835,16 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11/ Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o úvere číslo 203100591 zo dňa 22.09.2010
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 2.166,76 EUR
12/ Veriteľ: PROFI CREDIT SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 3579252
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolv. úvere č. 8100000028
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5.049,98 EUR
13/ Veriteľ: PROFI CREDIT SLOVAKIA, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 3579252
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: ZMLUVNÁ POKUTA PODĽA ČL. 14 ZMLUVY O REVOLV. ÚVERE Č. 8100000028
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 299,44 EUR
14/ Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31335004
Úpadca (dlžník): PaeDr. Zita Michalková, nar. 01.04.2014, Veselé č. 217
Označenie pohľadávky: Zmluva o mimoriadnom úvere zo dňa 13.02.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 8.882,32 EUR

SPOLU POHĽADÁVKY V SUME: 66.258,96 EUR

K096344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bošanský, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9.mája 1172 / 19, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1951
Obchodné meno správcu:
K/V insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/303/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Karol Bošanský, nar.: 04.03.1951, trvale bytom: 9. mája 1172/19, 925
72 Selice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Bošanský - JUKA Bratislava, IČO: 17 392 012, s
miestom podnikania 851 06 Bratislava-Petržalka, Znievska 16, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
20.06.2011, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou
25OdK/303/2019, týmto oznamuje, že dňa 03.11.2019 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa,
prihlásenú dňa 29.10.2019 po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ

Sídlo

Celková suma pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2, Bratislava

Deň vydania: 06.11.2019
921,62 EUR

V Gbeloch, dňa 03.11.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K096345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luis Lenhart
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 638, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Luis Lenhart, nar. 24.11.1997, trvale bytom Opatovce nad Nitrou č. 638
vyhlasuje v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 1. verejné ponukové konanie na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako súpisu všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 211/2019 zo dňa 31.10.2019. 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.
Majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. 211/2019 zo dňa 31.10.2019 sa predáva ako celok, pričom nie je
možné ho deliť resp. drobiť.
* záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-38K/5/2019 „neotvárať“ na
adresu správcu : Mgr. Martin Hurtiš, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka musí obsahovať predmet
kúpy. Predmet kúpy záujemca označí takýmto spôsobom: obchodný podiel spoločnosti zverejnený v obchodnom
vestníku č. 211/2019 zo dňa 31.10.2019, ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis
zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
* spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0908561946
* v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
* V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v VUB banke IBAN: SK47
0200 0000 0041 6393 9053 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (52019)
* otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 15 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, pričom správa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
* vyhotovenie kúpnej zmluvy a náklady prevodu obchodného podielu znáša kupujúci v celom rozsahu
* Podľa § 167r ods. 2, 4 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oprávnená osoba, tzv. príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania /skončenie ponukového kola sa určuje
na deň otvárania obálok/.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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* Zároveň záujemca musí predložiť č. účtu, kde sa majú vrátiť finančné prostriedky zaslané na základe
ponukového konania.

K096346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklošová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 10 / 1, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/651/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/651/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na Andrea Miklošová, nar.18.7.1979, trvale bytom
Hviezdoslavova 10/1, 972 71 Nováky, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Andrea Miklošová, nar.18.7.1979, trvale
bytom Hviezdoslavova 10/23, 972 71 Nováky z r u š u j e.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K096347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbovce 332, 906 06 Vrbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/218/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/218/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Ján Sládek, nar. 16.06.1960, trvale bytom Vrbovce 332, 906 06 Vrbovce, občan SR, týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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POZEMOK: 165.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 1.787 m2
parc. č. „E“: 2629/1
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 5171
súpisová hodnota: 446,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 166.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 1.345m2
parc. č. „E“: 26284/1
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 5172
súpisová hodnota: 336,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 167.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 1.108 m2
parc. č. „E“: 26286/1
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 5172
súpisová hodnota: 277,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 168.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 13.430m2
parc. č. „E“: 26290
spoluvlastnícky podiel: 1/6

číslo LV: 5173
súpisová hodnota: 2.238,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 169.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 964m2
parc. č. „E“: 26340/1
spoluvlastnícky podiel: 1/3

číslo LV: 5174
súpisová hodnota: 321,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 170.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 906m2
parc. č. „E“: 26343
spoluvlastnícky podiel: 1/3

číslo LV: 5174
súpisová hodnota: 302,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 171.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 1.327m2
parc. č. „E“: 26348
spoluvlastnícky podiel: 1/3

číslo LV: 5174
súpisová hodnota: 442,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 172.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 727m2
parc. č. „E“: 26352
spoluvlastnícky podiel: 1/3

číslo LV: 5174
súpisová hodnota: 242,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 173.
druh: orná pôda
obec: Vrbovce
názov k. ú.: Vrbovce
okres: Myjava

výmera: 3.223m2
parc. č. „E“: 26661
spoluvlastnícky podiel: 1/3

číslo LV: 5174
súpisová hodnota: 1.074,00,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná vo Vrbovciach po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Vladimír
Žitník – 042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do
10.
decembra 2019 do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, na obálku uviesť „PONUKA - 40OdK/218/2018 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
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Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK45 5200 0000 0000
1189 0088, pozn. Ján SLÁDEK – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená
resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 10.12.2019 do 14:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 10. decembra 2019 o 15:00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K096348
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:
Iné zverejnenie

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správca konkurznej podstaty:
AUTOMAX s.r.o. v konkurze, so sídlom: Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31573681, týmto
opravuje zverejnenie - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku - ktoré bolo
zverejnené v OV č. 197 dňa 11.10.2019 pod položkou K090933 s nasledovným obsahom:
Súpisová položka č. 64
Iná majetková hodnota:
- ochranná známka znenie: Automax
Evidovaná Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dňa 16.1.2001 zapísaná v registri známok OZ
číslo 194047
Súpisová hodnota: 45.000,00 EUR
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Dôvod zapísania: majetok úpadcu
Dátum zapísania: 16.09. 2019,

s tým, že toto zverejnenie sa opravuje v časti súpisovej hodnoty nasledovne:

Súpisová hodnota: 53.300,00 EUR

Dôvod opravy: znalecký posudok č. 4/2019 vypracovaný znalcom Ing. Miroslavom Labudíkom, so sídlom:
Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto
V Trenčíne dňa 31.10.2019
JUDr. Martina Poláčková, správca

K096349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamovicová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom 0, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/688/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/688/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Silvia Adamovicová– 40OdK/688/2019
V konkurze Dlžníka Silvia Adamovicová, nar. 09.03.1993, trvale bytom Nové Mesto nad Váhom, 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.
V Považskej Bystrici, 31.10.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K096350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamovicová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom 0, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/688/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/688/2019
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Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Silvia Adamovicová– 40OdK/688/2019
V konkurze na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka Silvia Adamovicová, nar. 09.03.1993, trvale
bytom Nové Mesto nad Váhom, občan SR 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.
V Považskej Bystrici, 31.10.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K096351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slamka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského národného povst 56 / 54, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/412/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/412/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO 24785199
Prihlásená suma celkom: 2770,94,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 3KČaSR
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K096352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gamanová Jana, JUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lány 1446/64, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/389/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/389/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: JUDr. Jana Gamanová, nar.: 08.01.1961, bytom: Lány 1446/64, 972 01 Bojnice
(ďalej len „Dlžník“) speňažením majetku Dlžníka podliehajúceho konkurzu (majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu) dosiahol výťažok vo výške 281,67 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K096353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty, so sídlom správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno v konkurznom konaní úpadcu obchodnej spoločnosti Best, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Teplárenská 2, Prievidza 971 01, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 115/2019
dňa 17.06.2019 Súbor hnuteľných vecí – automobily :
1. Osobné motorové vozidlá:
·
·
·
·

ŠKODA Felícia EFF 414, PD 982 AG, výrob. Číslo TMBEFF414S7014613, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku, 500,00 EUR
ŠKODA Fabia, PD 128 CO, výrobné číslo TMB HY46YX54326646, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.
SEAT Cordoba, PD 210 BY, výrobné číslo VSSZZZ6L25R193461, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.
PEUGEOT Boxer 2,5 Turbo D, PD 651 BF, výrobné číslo VF3231C9215355153, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.

·
2. Nákladné motorové vozidlá
·
·
·
·
·

ŠKODA Pick-up EFF 673, PD 684 AS, výrobné číslo TMBEFF673Y5277420, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 1 000,00 EUR.
FIAT Ducato 230 D, PD 339 CR, výrobné číslo ZFA23000005952031, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku: 1 000,00 EUR.
TATRA T815-230S84, PD 426 CT, výrobné číslo TNT230S847K042666, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 35 000,00 EUR.
TATRA T815 S3 26 208 6x6.2, PD 579 BO, výrobné číslo TNT.815S36.KK084466, Teplárenská 2, 971
01 Prievidza, hodnota majetku: 4 000,00 EUR.
TATRA T815 HR, PD 129 CX, výrobné číslo TNT815V26JK068270, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnota majetku: 5 000,00 EUR.
TATRA T815 P 26 208 6x6.2 autodomiešavač, PD 481 BK, výrobné číslo 28814-118, Teplárenská 2, 971
01 Prievidza, hodnota majetku: 5 000,00 EUR.
TATRA T815 P 26 208 6x6.2 UDS 114a, PD 653 AF, výrobné číslo 05503-128, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 6 000,00 EUR.

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 2. kole verejného ponukového konania speňažuje jednotlivo aj v súboroch
podľa ponuky záujemcov a na základe rozhodnutia správcu o výhodnosti ponúk. Pri ponukách na
odkúpenie tohto majetku je správca oprávnený uprednostniť záujemcu ponúkajúceho na odkúpenie väčší
súbor majetku, aj keby cenová ponuka iného záujemcu, ponúkajúceho na odkúpenie menší súbor
majetku, bola za konkrétnu položku majetku vyššia.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Best, spol. s r.o. – 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. V druhom kole verejného ponukového konania sa
hnuteľný majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, minimálne však za 80% súpisovej hodnoty tohto
majetku
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., SK46 0200 0000 0041 1244 5651, s poznámkou pre
príjemcu „ VPK Best, spol. s r.o. v konkurze“. 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. Pokiaľ záujemca predloží ponuku v niektorom z kôl ponukového konania, ďalších
nadchádzajúcich kolách ponukového konania sa nemôže zúčastniť.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Víťaza
verejného ponukového konania určí správca po prerokovaní s veriteľským výborom. Správca je
oprávnený aj všetky ponuky odmietnuť. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom
ponukového konania písomne do 15 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník,
ktorý ponúkne najvyššiu ponuku.
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. Neúspešným účastníkom verejného ponukového konania, sa
vracia ponúknutá kúpna cena bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi
správcovi, a to do troch pracovných dní odo dňa odo dňa oznámenia výsledkov 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. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania a 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
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K096354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordán Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 0, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/683/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/683/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Pavol JORDÁN – 38OdK/683/2019
Nehnuteľný majetok:
POZEMOK: 1.
druh: záhrada
obec: Nové Mesto nad Váhom
názov k. ú.: Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom

výmera: 1362m2
parc. č. „C“: 2141
spoluvlastnícky podiel: 1/8

číslo LV: 7789
súpisová hodnota: 2213,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: záhrada
obec: Nové Mesto nad Váhom
názov k. ú.: Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom

výmera: 768m2
parc. č. „C“: 2017
spoluvlastnícky podiel: 1/8

číslo LV: 1643
súpisová hodnota: 1248,-€
štát: SR

POZEMOK: 3.
druh: ostatná plocha
obec: Nové Mesto nad Váhom
názov k. ú.: Nové Mesto nad Váhom
okres: Nové Mesto nad Váhom

výmera: 462m2

číslo LV: 1643

parc. č. „C“: 2052

súpisová hodnota: 751,-€

spoluvlastnícky podiel: 1/8

štát: SR

Zabezpečený veriteľ:
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, Trenčín, IČO 42 499 5000013
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 2-DÚ TN-1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 563,99,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č.100887200/2019 zo dňa 15.04.2019 o zriadení záložného práva

V Považskej Bystrici, dňa 31.10.2019
JUDr. Alojz Žitník

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

K096355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordán Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 0, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/683/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/683/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Pavol JORDÁN– 38OdK/683/2019
V konkurze Dlžníka Pavol JORDÁN, nar. 15.04.1955, trvale bytom Beckov 916 38, 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.
V Považskej Bystrici 31.10.2019
JUDr. Alojz Žitník

K096356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska ulica 38 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/547/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/547/2019
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 dlžníka:
Miroslav Kotlár, trvale bytom: Bakalárska ulica 38/6, 971 01 Prievidza, týmto oznamuje doručenie prihlášky
pohľadávky veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, v
celkovej výške 1909,23 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

V Trenčíne dňa 31.10.2019

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

K096357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Vaneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1976
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/583/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/583/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 12. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Andrea
Vaneková, rod. Rácová, nar. 17. 09. 1976, trvale bytom: Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske. Súd ustanovil
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 16. 08. 2019 v Obchodnom vestníku
158/2019.
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 (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Andrea Vaneková, rod. Rácová, nar. 17. 09. 1976, trvale bytom:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. 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.
Nitra 31. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K096358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Škultéty
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/129/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/129/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

JUDr. Ján Súkeník, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Škultéty nar. 31.1.1981 trvale bytom
Partizánska 1194/76 Bánovce nad Bebravou 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 /ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR/ oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Martin Škultéty nar.
31.1.1981 trvale bytom Partizánska 1194/76 Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 38OdK/129/2018 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K096359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1972
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/681/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/681/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Jaroslav Blaško, nar.
08. 08. 1972, trvale bytom: 018 01 Udiča.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K096360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZALINA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 373/11 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 123 416
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 38K/3/2019 zo dňa 28.03.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: ZALINA s.r.o., Gen. Štefánika 373/11, 91101 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 50123416 a fyzická
osoba Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441
770 zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu
S 1510, bola ustanovená do funkcie správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č. OV 66/2019 zo dňa 03.04.2019.

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

56

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

Správca úpadcu týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť
čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor ( príp. zástupca veriteľov ), 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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na adrese:
zemanovic@onlinespravca.sk

Mgr. Branislav Zemanovič
správca úpradcu: ZALINA s.r.o, v konkurze

K096361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánik Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 2506 / 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/589/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/589/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Ondrej Cigánik, nar. 03.10.1955, trvale bytom: Kyjevská 2506/1, 911 01
Trenčín, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35776005, a to v celkovej výške 4311,60 EUR a jej zápis do zoznamu
pohľadávok.

JUDr. Otto Markech, správca

K096362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordánová Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 64, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/629/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/629/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Barbora Jordánová, nar. 25.05.1987, trvale bytom: Beckov 64, 916 38
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Beckov, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Slovenský plynárenský priemyseľ a.s., so
sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256, a to v celkovej výške 180,91 EUR a jej zápis do
zozamu pohľadávok.

JUDr. Otto Markech, správca

K096363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordánová Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 64, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/629/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/629/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Barbora Jordánová, nar. 25.05.1987, trvale bytom: Beckov 64, 916 38
Beckov, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO: 35937874, a to v celkovej výške 203 EUR a jej
zápis do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Otto Markech, správca

K096364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 927 / 5, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/631/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/631/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Peter Turza, nar. 16.07. 1984, trvale bytom: Lánska 927/5, 017 01
Považská Bystrica, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., so sídlom: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava- Petržalka, IČO: 35937874, a to v celkovej výške 652,63
EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Martina Poláčková, 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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K096365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1614/34, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2019
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:
Nehnuteľný majetok :
Druh
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
1928
511
552
1611
245
803
1601
4258
335257
4248
3426
4577
37
2722
277
5
969
1207
6853
8941
3042
3047
380

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Nová Bašta
Nová Bašta
Tachty
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená

k.ú.
Nová Bašta
Nová Bašta
Tachty
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená

Parc. KN-E č. LV č.
103
296
160/2
823
266
569
65
240
76/1
240
76/2
240
154
240
187
240
160
82
178
128
371
86
285
378
253/1
267
253/2
267
218/2
258
126/1
250
126/2
250
266
131
364
138
146
130
389
129
227/1
261
227/2
261

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
8/108
16/4266
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
16/4266
8/108
8/108
26/108
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
26/108
8/108
8/108
8/108
8/108

SKP, k.s., správca dlžníka Andrea Ballová

K096366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartókova 1614/34, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/23/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/23/2019
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Hodnota v €
52,84 €
0,67 €
2,04 €
14,32 €
2,18 €
7,14 €
14,23 €
129,32 €
150,89 €
129,01 €
104,05 €
451,77 €
1,12 €
82,67 €
8,41 €
0,05 €
8,61 €
10,73 €
676,42 €
79,48 €
92,39 €
92,54 €
11,54 €
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Druh podania:

Deň vydania: 06.11.2019

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie, Mostná 13, 949 01 Nitra, (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Andrea Ballová,
Bartókova 1614/34, 943 01 Štúrovo , nar.: 14.08.1973, (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:
Nehnuteľnosť:
Druh
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
1928
511
552
1611
245
803
1601
4258
335257
4248
3426
4577
37
2722
277
5
969
1207
6853
8941
3042
3047
380

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Nová Bašta
Nová Bašta
Tachty
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená

k.ú.
Nová Bašta
Nová Bašta
Tachty
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená
Studená

Parc. KN-E č.
103
160/2
266
65
76/1
76/2
154
187
160
178
371
285
253/1
253/2
218/2
126/1
126/2
266
364
146
389
227/1
227/2

LV č.
296
823
569
240
240
240
240
240
82
128
86
378
267
267
258
250
250
131
138
130
129
261
261

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
8/108
16/4266
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
16/4266
8/108
8/108
26/108
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
8/108
26/108
8/108
8/108
8/108
8/108

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Andrea
Ballová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Mostná 13, 949 01
Nitra.
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
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
852, Poznámka: PK Andrea Ballová, 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.
SKP, k.s., správca dlžníka Andrea Ballová

K096367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Trencsiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Peter 00, 946 57 Sv. Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/126/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/126/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Katarína Trencsiková, nar. 12.12.1967, bytom 946 57 Sv. Peter, t.č. Lehárová 4/3, 945 01 Komárno
týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 06.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K096368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Trencsiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Peter 00, 946 57 Sv. Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/126/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/126/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 31.07.2019 som bol ustanovený za správcu úpadcu Katarína
Trencsiková, nar. 12.12.1967, bytom 946 57 Sv. Peter, t.č. Lehárová 4/3, 945 01 Komárno, /ďalej v texte len
„úpadca“/. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 150/2019 dňa 06.08.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Katarína Trencsiková, nar. 12.12.1967, bytom
946 57 Sv. Peter, t.č. Lehárová 4/3, 945 01 Komárno, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 702/55, 949 01 Nitra- Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/140/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/140/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Viliam Gábik, nar. 04.08.1947, bytom Ďumbierska 702/55, 949 01 Nitra - Chrenová týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 08.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K096370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 702/55, 949 01 Nitra- Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/140/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/140/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 01.08.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Viliam Gábik, nar. 04.08.1947, bytom Ďumbierska 702/55,949 01 Nitra - Chrenová, podnikajúci pod obchodným
menom : Viliam Gábik WILLIS G.V. NITRA, s miestom podnikania Braneckého 29, 949 01 Nitra, IČO: 11 726 393,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 10.03.2012, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 152/2019 dňa 08.08.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Viliam Gábik, nar. 04.08.1947, bytom Ďumbierska 702/55,949
01 Nitra - Chrenová, podnikajúci pod obchodným menom : Viliam Gábik WILLIS G.V. NITRA, s miestom
podnikania Braneckého 29, 949 01 Nitra, IČO: 11 726 393, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
10.03.2012, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mártonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Magdaléna Mártonová, nar. 09.01.1974, bytom Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky, spisová
značka: 28OdK/139/2019 týmto oznamuje:
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 13.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K096372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Mártonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 07.08.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Magdaléna Mártonová, nar. 09.01.1974, bytom HlavnéNámestie 10, 940 69 Nové Zámky, /ďalej v texte len
„úpadca“/. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 155/2019 dňa 13.08.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Magdaléna Mártonová, nar. 09.01.1974, bytom
Hlavné Námestie 10, 940 69 Nové Zámky, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K096373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.Augusta 23, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/162/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/162/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Magdaléna Vargová, nar. 26.01.1982, bytom 934 01 Levice, t.č. 29.Augusta 23, 934 01 Levice týmto
oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 21.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Mgr. Alexej Vašek, správca

K096374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.Augusta 23, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/162/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/162/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 14.08.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Magdaléna Vargová, nar. 26.01.1982, bytom 934 01 Levice, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 161/2019 dňa 21.08.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Magdaléna Vargová, nar. 26.01.1982, bytom 934
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Levice, t.č. 29.Augusta 23, 934 01 Levice, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K096375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gregora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1812/34, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/176/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/176/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
p.č.

1

súpisová zložka
Pozemok
vinica
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:

597 m2
5216
Zlaté Moravce
"C" p.č. 22716
1/1
5 000,00 €
29.10.2019
Majetok zapísaný na základe zisťovacej činnosti správcu
Slovenská republika Daňový úrad Nitra
20-64
záložné právo
24 512,22 €

K096376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valovičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 318/84, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/47/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/47/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Mária Valovičová, nar. 16.11.1982, SNP 318/84, 93541 Tekovské Lužany (ďalej len „Dlžník“) v súlade s
ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 62/2018 zo dňa 28.03.2018 (K020716) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať
konkurzu:
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

Motorové vozidlo
zn. OPEL CORSA

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

1/1

200,- €

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
JUDr. Miroslav Belica, správca

K096377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Možiešiková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Damjanichova 8/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/113/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/113/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Katarína Možiešiková, nar. 05.10.1977, Damjanichova 8/7, 94501 Komárno (ďalej len „Dlžník“) v súlade s
ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 62/2018 zo dňa 28.03.2018 (K020719) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať
konkurzu:
Číslo
položky

Popis

1

Mobilný telefón
A PLUS WHI

Počet
ks
Lenovo

Výrobné
číslo

Rok
výroby

1

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota
v€

používaný

1/1

40,- €

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
"
JUDr. Miroslav Belica, správca

K096378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valkovič Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 733 / 81, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/75/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/75/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Boris Valkovič, nar. 27.08.1976, Ružová 81, 949 01 Nitra (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167p ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 188/2018
zo dňa 28.09.2018 (K073191) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Popis

Súpisová hodnota
v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti GREEN CLUB NR s.r.o. so sídlom Novozámocká 365, 949 05 5 000,- €
Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32229/N

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
JUDr. Miroslav Belica, správca

K096379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czápa Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 482 / 20, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/80/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/80/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Marek Czápa, nar. 05.02.1983, Zdravotnícka 20, 940 02 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR
č. 42/2019 zo dňa 28.02.2019 (K018106) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti NOVEMAX s.r.o. so sídlom Kašmírska 24, 821 04 Bratislava, 5 000,- €
IČO: 45 974 527, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 69740/B
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti JS COMPANY, sr.o. s.r.o. so sídlom Štefánikova 149, 5 000,- €
Palárikovo 941 11, IČO: 36 552 895, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13901/N

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
JUDr. Miroslav Belica, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forgács Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Apátska 143 / 10, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/123/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Erik Štorek dlžníka:Matúš Forgács, nar. 25.11.1989, bytom Apátska č. 143/10, Veľký Kýr,
podnikajúci pod obchodným menom: Matúš Forgács, so sídlom Apátska č. 143/10, Veľký Kýr, IČO: 44784384, sp.
zn.: 27OdK/123/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota (EUR)

Stav

Všeobecná
podstata

Osobné motorové vozidlo OPEL VECTRA B, 1.8 Benzín R.v.: 1997,
Farba: Modrá metalíza, Výkon: 85 kW, Stav tachometra: 234 325 km

250,- EUR

Vozidlo je údajne
nepojazdné

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

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/123/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

·

Každý záujemca je povinný zložiť na číslo účtu IBAN: SK83 0900 0000 0051 6119 0223, zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby
svoje obchodné meno a spisovú značku 23OdK/123/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a spisovú značku 23OdK/123/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade
tejto čiastky.

·

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

·

Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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označenie zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a
označenie zápisu v príslušnom registri.

·

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy
tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

·

Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

·

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

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

·

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

·

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

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

V Nových Zámkoch dňa 31.10.2019
Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Forgács Matúš
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K096381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Král Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 4344 / 13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/128/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/128/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Erik Štorek dlžníka: Král Luboš, nar. 07.07.1974, bytom Gogoľova 4344/13, 940 02 Nové
Zámky, sp. zn.: 27OdK/128/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e 2. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

Typ
majetku

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota [EUR]

Hnuteľná
vec

Všeobecná
podstata

Osobné motorové vozidlo OPEL ZAFIRA A R.v.: 2000,
Výkon: 60kW, Farba: Biela, Stav tachometra:
150,- EUR
nezistiteľný

Stav
Vozidlo je nepojazdné, boli mu
odobraté evidenčné tabuľky

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

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/128/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

·

Každý záujemca je povinní zložiť na číslo účtuu IBAN: SK25 0900 0000 0051 6119 1170, zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby
svoje obchodné meno a spisovú značku 27OdK/128/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a spisovú značku 27OdK/128/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade
tejto čiastky.

·

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

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

71

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

·

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

·

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy
tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

·

Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

·

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

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

·

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

·

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

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

V Nových Zámkoch dňa 31.10.2019
Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Král Luboš
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K096382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilágyiová Edita, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate zaradených do čiastkového rozvrhu výťažku oddelenej podstaty.

spisová značka súdneho spisu

: 31K/21/2015

spisová značka správcovského spisu

: 31K/21/2015/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka) : Mgr. Edita Szilágyiová
946 13 Okoličná na Ostrove 445
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 23.07.1971

SKP pred zostavením čiastkového rozvrhu výťažku oddelenej majetkovej podstaty zverejňuje zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré budú uspokojené z čiastkového rozvrhu výťažku.

Predmetom čiastkového rozvrhu výťažku budú peňažné prostriedky v celkovej výške 9.500 €:

Majetok úpadcu patriaci do oddelenej majetkovej podstaty, ktorý bude predmetom čiastkového rozvrhu
Peňažné prostriedky

: 9.500 €

Pohľadávky proti oddelenej podstate zaradené do čiastkového rozvrhu

Správny poplatok kataster
: 33
€ (súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť z LV č. 1113,
spoluvlastnícky podiel úpadcu ½ - ica, kat. územie Okoličná na Ostrove)

Vyplatená

Odmena zo speňažovania

: 1.230 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť z LV č. 1113, spoluvlastnícky podiel úpadcu ½ - ica, kat. územie
Okoličná na Ostrove)
nevyplatená

Súdny poplatok z výťažku

: 19 €

(súpisová zložka majetku – z LV č. 1113, spoluvlastnícky podiel úpadcu ½ - ica, kat. územie Okoličná na
Ostrove)
nevyplatený

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

Zároveň SKP oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku oddelenej podstaty.

K096383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nevedel Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 817 / 19, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/21/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/21/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 23OdK/21/2019 zo dňa 05.04.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Roman Nevedel, nar. 06.07.1979, Dlhá 817/19, 949 01 Nitra a súčasne ustanovil do funkcie
správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod zn.: S 1921. Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2019
dňa 11.04.2019.
Správca Mgr. Erik Štorek, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle
ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Roman Nevedel, nar. 06.07.1979, Dlhá 817/19, 949 01 Nitra, končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka Roman Nevedel, nar. 06.07.1979, Dlhá 817/19, 949 01
Nitra, v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.

V Nových Zámkoch dňa 31.10.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca dlžníka Roman Nevedel

K096384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Gedayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 397/159, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1955
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/20/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/20/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Alžbeta Gedayová,
nar.23.05.1955, bytom Nitrianska 397/159, 951 13 Branč, podnikajúca pod obchodným menom: Alžbeta
Gedayová Linda, s miestom podnikania Veľká Ves 397, 951 13 Branč, IČO: 34643371, s ukončenou činnosťou ku
dňu 16.06.2006, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 31OdK/20/2019 zo dňa
28.03.2019, zverejnené v OV č. 67/2019 dňa 04.04.2019, predkladáme zámer zostaviť rozvrh.
Majetok zverejnený v obchodnom vestníku číslo 98/2019 zo dňa 23.05.2019, K043639 a súčasne zverejňovaný
v Registri úpadcu, bol speňažený v sume 120 Eur.
Zámer správcu zostaviť rozvrh a pohľadávky proti podstate (ďalej len PPP) bol zverejnený v obchodnom vestníku
číslo 202/2019 zo dňa 18.10.2019, v zmysle ust. § 167u ZoKR.
Rozvrh
PPP

vo výške 285 Eur:

z toho uhradené
súdny poplatok

vo výške 0,50 Eur

DPH k odmene

vo výške 100 Eur

notársky poplatok

vo výške 5,50 Eur

poštovné

čiastočná úhrada vo výške 14,00 Eur

Neuhradená ostala suma PPP vo výške 165 Eur. Z výťažku v rozvrhu pre veriteľov neostal zostatok ani
pre pomerné rozdelenie.
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K096385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 31 K 37/2017 vedenom na majetok úpadcu
SATEC SK a.s., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 684 961,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10333/N

Predseda veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (ďalej len „SK, a.s.“).

Spis. značka súdneho spisu:
Spisová

značka

Dátum:

31 K 37/2017

správcovského

spisu:

31

K

37/2017

S-1314

písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 28.10.2019

Miesto konania:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (sídlo SK, a.s.)

Čas konania:

13:00 hod.

Program:

1)
2)

Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;
súhlas/nesúhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľného
majetku – motorových vozidiel (prijatie Uznesení veriteľského
výboru). Návrh znenia uznesení veriteľského výboru:

Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor súhlasí s prijatím ponuky na odkúpenie osobného motorového vozidla SEAT ALTEA,
EVČ: NR 425FB (evidovaného v OV Číslo: 113/2018 zo dňa 13.6.2018) za kúpnu cenu vo výške
1 867,00 €, a to záujemcovi Júlia Lengyelfalusyová, Z. Kodálya 1409/9, 925 21 Sládkovičovo.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor súhlasí s prijatím ponuky na odkúpenie nákladného motorového vozidla RENAULT
MASTER FD, EVČ: NR 620 CZ (evidovaného v OV Číslo: 113/2018 zo dňa 13.6.2018) za kúpnu cenu vo
výške 401,00 €, a to záujemcovi Matej Kiska, Ľudovíta Štúra 2295/31, 026 01 Dolný Kubín.“
3)

záver.

Prítomní:
Predseda VV: SK, a.s.
Člen VV:

ČSOB Leasing, a. s.; v zast.: Malata, Pružinský, Hegedüs & Partners, s.r.o.;

Člen VV:

Prima banka Slovensko, a. s., v zast.: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. .

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:
predseda veriteľského výboru SK, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 17.10.2019 za účelom
hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 28.10.2019 do 13:00 hod.
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“
Predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia
§ 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):
súhlas/nesúhlas s prijatím ponuky na odkúpenie hnuteľného majetku – motorových vozidiel
(prijatie Uznesení veriteľského výboru). – písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 28.10.2019
do 13:00 hod.
Hlasovanie:
Za:
SK, a.s.
ČSOB Leasing, a. s.
Prima banka Slovensko, a. s.
Proti:
Žiaden člen veriteľského výboru
Zdržal sa:
Žiaden člen veriteľského výboru
Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté:
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Uznesenie veriteľského výboru č. 1:
„Veriteľský výbor súhlasí s prijatím ponuky na odkúpenie osobného motorového vozidla SEAT ALTEA, EVČ: NR
425FB (evidovaného v OV Číslo: 113/2018 zo dňa 13.6.2018) za kúpnu cenu vo výške
1 867,00 €, a to záujemcovi Júlia Lengyelfalusyová, Z. Kodálya 1409/9, 925 21 Sládkovičovo.“
a
Uznesenie veriteľského výboru č. 2:
„Veriteľský výbor súhlasí s prijatím ponuky na odkúpenie nákladného motorového vozidla RENAULT MASTER
FD, EVČ: NR 620 CZ (evidovaného v OV Číslo: 113/2018 zo dňa 13.6.2018) za kúpnu cenu vo výške 401,00 €, a
to záujemcovi Matej Kiska, Ľudovíta Štúra 2295/31, 026 01 Dolný Kubín.“

K bodu 3): Záver:
predseda veriteľského výboru SK, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto
vyčerpaný. Zasadnutie veriteľského výboru bolo dňa 28.10.2019 o 13:00 hod. ukončené.
Zástupca predsedu veriteľského výboru SK, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne
ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov veriteľského výboru vo forme písomného hlasovania) Okresnému
súdu Nitra a správcovi Mgr. Petrovi Zvarovi - správca, značka správcu S 1314, so sídlom kancelárie: Obchodná
2, 811 06 Bratislava.
V Bratislave dňa 28.10.2019
Predseda veriteľského výboru:

______________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
(Mgr. Jana Antolíková, právnik OSP I na základe poverenia)

Za správnosť: Mgr. Pavel Králik

K096386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 167, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/178/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/178/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 30OdK/178/2019-19 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27.08.2019 ustanovená za správcu majetku dlžníka Vladimír Antal, nar 15.4.1971, bytom Ľubá 167, 943 53 Ľubá.
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Vladimír Antal, nar
15.4.1971, bytom Ľubá 167, 943 53 Ľubá končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Vladimír Antal, nar 15.4.1971, bytom
Ľubá 167, 943 53 Ľubá pod sp. zn.: 30OdK/178/2019, zrušuje.

V Nových Zámkoch 31.10.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K096387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koralová 10491 / 29, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/171/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Filip, nar. 08.07.1976, Koralová 10491/29, 940 02 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 28.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 47258713 Karadžičova 2
SA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 47258713 Karadžičova 2
SA

PSČ: Štát

Bratislava 811 09 Slovenská
republika
Bratislava 811 09 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
3339,41 €
197,85 €
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JUDr. Martina Holečková, správca

K096388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aliu Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 4673/64, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/167/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Andrea Aliu, nar. 21.11.1970, bytom A. Hlinku 4673/64, 955 01 Topoľčany, podnikajúci pod obchodným
menom: Andrea Aliu ZMRZLINA FLORIDA, s miestom podnikania Andreja Hlinku 4673/64, 955 01 Topoľčany,
IČO: 40 360 431, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 24.10.2019 Správcom do
zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

IČO:
36677281
36677281
36677281
36677281
36677281

Ulica:
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Čulenova

Číslo:
6
6
6
6
6

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
916 47
916 47
916 47
916 47
916 47

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
61,94 €
91,97 €
199,48 €
698,75 €
626,20 €

JUDr. Martina Holečková , správca

K096389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Németh Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná ul. 164 / 13, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/100/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/100/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alexander Németh, nar. 09.06.1986, Hradná 164/13, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 24.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,
ZSE Energia,

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

IČO:
36677281
36677281
36677281
36677281
36677281
36677281
36677281

Ulica:
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Čulenova
Čulenova

Číslo:
6
6
6
6
6
6
6

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
81647
81647
81647
81647
81647
81647
81647

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
454,01 €
366,95 €
369,98 €
368,34 €
365,46 €
363,97 €
362,43 €

LawService Recovery, k.s., správca

K096390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palo Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 967, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/163/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 28/OdK/163/2019 zo dňa 19.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Július Palo nar. 30.4.1940, bytom Bátorove Kosihy 967. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
164/.2019 dňa 26.8.2019. Účinky konkurzu nastali dňa 27.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Július Palo, nar. 30.4.1940, bytom Bátorové Kosihy 967, v zmysle §
167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
30.11.2018, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Július Palo nar. 30.4.1940, bytom Bátorové
Kosihy 967, z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K096391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2019 S1208
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
30OdK/70/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erika HORVÁTHOVÁ, nar. 28.04.1981, Komárno, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 24.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR- Krajský súd v Bratislave 00215759 Záhradnícka 10
Bratislava 81366 Slovenská republika 16,50 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K096392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/168/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 29/OdK/168/2019 zo dňa 21.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Śtefánia Kišová nar 4.6.1963, bytom Levice, Poľná 4. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
166/2019 dňa 28.8.2019. Účinky konkurzu nastali dňa 29.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Štefánia Kišová, nar. 4.6.1963, bytom Levice Poľna 4, v zmysle § 167v,
ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
1.11.2018, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Štefánia Kišová, nar. 4.6.1963, bytom
Levice, Poľná 4, z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Harmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkenníka ulica 3052/4, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/374/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/374/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.12.2018, spisová značka 31OdK/374/2018-36 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Mária Harmanová, narodená 21.09.1976, trvale bytom
Súkennícka ulica č. 3052/4, 934 05 Levice. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 244/2018 dňa 19.12.2018 pod číslom K096816 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 20.12.2018.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Mária Harmanová, narodená 21.09.1976, trvale bytom Súkennícka ulica
č. 3052/4, 934 05 Levice týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 19.12.2018, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podstatnej hodnoty.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Mária Harmanová po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje,
že sa konkurz vyhlásený na majetok Mária Harmanová, narodená 21.09.1976, trvale bytom Súkennícka
ulica č. 3052/4, 934 05 Levice končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Mária Harmanová, narodená 21.09.1976, trvale bytom Súkennícka
ulica č. 3052/4, 934 05 Levice, Slovenská republika v zmysle § 167v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 30.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K096394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klapčík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 773 / 116, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/176/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/176/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 28/OdK/147/2019 zo dňa 23.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Štefan Klapčík nar 17.4.1953, bytom Nové Zámky, Andovska 773/116. Zároveň týmto uznesením do
funkcie správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom
vestníku 168/2019 dňa 2.9.2019. Účinky konkurzu nastali dňa 3.9.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Klapčík, nar. 17.4.1953, bytom Nové Zámky, Andovska 773/116,
v zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úpadcom zo dňa 18.2.2019, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Štefan Klapčik, nar. 17.4.1953, bytom Nové
Zámky Andovská, z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K096395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazar Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 128, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Okresného súdu Nitra, zo dňa 12.7.2018, sp. zn.: 27OdK/148/2018 zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 19.7.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 12.7.2018“) bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Martin Lazar, nar. 13.12.1982, bytom 951 43 Čakajovce 128, štátny občan SR (ďalej len
„Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová,
správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1431 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Martin Lazar, nar.
13.12.1982, bytom 951 43 Čakajovce 128, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Martin Lazar, nar. 13.12.1982, bytom 951 43
Čakajovce 128, zrušuje.

V Nitre, dňa 24.10.2019
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Ing. Jana Fülöpová, správca

K096396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Qualitech, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštorská 103, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 954 476
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2019_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu: Qualitech, s.r.o., so sídlom: Kláštorská 103, 949 01 Nitra, IČO: 44 954 476,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť
na tel. č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu
Mgr. Peter Forgáč, správca

K096397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mériová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chľaba 313, 943 65 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/172/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/172/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Eva Mériová, nar. 22.12.1945, bytom Chľaba 313, 943 65 Chľaba
(ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny
majetok. Vzhľadom na túto skutočnosť správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d.

Slovenská insolvenčná k.s., správca
V Nitre, dňa 31.10.2019
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K096398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Plevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA

SÚPISU MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Dôvod aktualizácie: Zistený technický stav hnuteľných vecí uvedených pod poradovým č. 3 a 4.

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1
2

3

4

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec Búč, kat. úz. Búč, zapísané na LV č. 1141 ako:
100 €
- parc. reg. "C" č. 663/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2-ica
Iná majetková hodnota
84,38 €
·
odkupná hodnota z poistnej zmluvy na životné poistenie č. 1000095744 v spoločnosti AEGON Životná
poisťovňa, a.s., spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
Peugeot DESCOM (407), 2,2 benzín, 116 kW r.v. 2006 sedan
ŠPZ: KN-535CB VIN:VF36D3FZH21009662 farba: šedá metalíza, km: nezistené
800 €
Stav: celkové opotrebenie vekom a používaním, pojazdné- často pokazené pre poškodenú elektroniku v motorovom
priestore v dôsledku prehryznutia káblov hlodavcom, nachádzajúce sa v mieste bydliska dlžníka
Vozidlo registrované na manžela dlžníka, majetok patriaci do BSM, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
Peugeot 307 5P 1,6 benz., 80 kW r.v. 2002 hatchback 5dv.
ŠPZ: KN-192 DH VIN:VF33CNFUB82439088, farba: červená metalíza, km: nezistené
700 €
Stav: celkové opotrebenie vekom a používaním, pojazdné, poškodená karoséria- šúpe sa lak, nachádzajúce sa v mieste
bydliska dlžníka
Vozidlo registrované na manžela dlžníka, majetok patriaci do BSM, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina

V Nitre dňa 31.10.2019

Mgr. Peter Páll, správca
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K096399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihariová Priska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Dózsu 375/30, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/25/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ
Ing. Jana Fülöpová, Štefánikova tr. 79, Nitra, správca dlžníka Priska Bihariová, nar. 14.12.1979, bytom Dvory nad
Žitavou, (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí, nakoľko do 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K096400
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Ing. Jana Fülöpová, Štefánikova tr. 79, Nitra, správca dlžníka Jozef Kiss, nar. 28.09.1949, bytom Jánošíkova 26,
94078 Nové Zámky, (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí, nakoľko
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Jana Fülöpová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Schurmannova 1205 / 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/147/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/147/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Ing. Jana Fülöpová, Štefánikova tr. 79, Nitra, správca dlžníka Anna Ružičková, nar. 07.05.1973, bytom
Schurmannová 1, 949 01 Nitra, (ďalej len "dlžník") v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí, nakoľko do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K096402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Víťazoslav Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínov -, 937 01 Kukučínov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/158/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/158/2019
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. 28OdK/158/2019-22 zo dňa 14.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Víťazoslav Herák, 08.02.1994, bytom 937 01 Kukučínov. 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. 161/2019 dňa 21.08.2019 pod číslom K072978. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastali dňa 22.08.2019.
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
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 Víťazoslav Herák, 08.02.1994, bytom 937 01 Kukučínov, spis. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/158/2019, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka,
vychádzajúc zo zoznamu majetku a z poskytnutých súčinností tretích osôb, nezistil žiaden majetok, ktorý by
v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 28OdK/158/2019.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 07.10.2019. 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:
Víťazoslav Herák, 08.02.1994, bytom 937 01 Kukučínov, spis. zn. 28OdK/158/2019 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Víťazoslav Herák, 08.02.1994,
bytom 937 01 Kukučínov, spis. zn. 28OdK/158/2019 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 31.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K096403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csákvári Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 649 / 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/130/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/130/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
V zmysle § 167j ods. 1 v spojení s § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) správca dopĺňa súpis majetku podstát o nasledovnú súpisovú zložku majetku.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty
Poradové
Popis
číslo
23.

Dátum
zapísania

Súpisová
hodnota

Nájomné
za
150,12
poľnohospodárske
31.10.2019
EUR
pozemky

Zabezpečovacie Sporný
právo
zápis

Dôvod zápisu

Zmluva
o
Nebol
poľnohospodárskych
vykonaný pozemkov
zo
01.01.2017

Nie

Poznámky
nájme
AGROAVAR družstvo
dňa agropodnikateľov Bíňa

Mgr. Lukáš Grežďo, správca
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K096404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu (ďalej aj „pohľadávok proti podstate“)
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., správca dlžníka: Helena Slezáková, nar. 14.12.1969, bytom
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín, v zmysle ust. § 167u ZKR oznamuje, že zostavil zoznam nákladov konkurzu
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov 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 prepísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K096405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Mladá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľný Kesov 255, 951 14 Poľný Kesov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Petra Mladá, nar. 26.01.1986, bytom: Poľný Kesov 255, 951 14 Poľný
Kesov, sp. zn. 32OdK/159/2019 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1 ZoKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje v Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Petra Mladá, nar. 26.01.1986, bytom: Poľný Kesov 255, 951 14 Poľný
Kesov sp. zn. 32OdK/159/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Petra Mladá, nar. 26.01.1986, bytom: Poľný
Kesov 255, 951 14 Poľný Kesov, sp. zn. 32OdK/159/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 31.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K096406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szórád René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Žibricou 232 / 16, 951 01 Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1979
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/192/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/192/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: René Szórád, nar. 29.07.1979, bytom
Pod Žibricou 232/16, 951 01 Štitáre (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka,
vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka
oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v
zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: René Szórád, nar. 29.07.1979, bytom Pod Žibricou 232/16, 951 01 Štitáre, uznesením
Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 30OdK/192/2018 zo dňa 09.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
OV 177/2019 pod K081153 dňa 13.09.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka René Szórád, nar. 29.07.1979, bytom Pod
Žibricou 232/16, 951 01 Štitáre zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K096407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 304

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. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní 1. schôdze veriteľov
JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o, so sídlom: Novozámocká cesta 2/3862,
945 01 Komárno, IČO: 36 549 304 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 34 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“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 16.12.2019.
Miesto konania schôdze: Akademická č. 4, 949 01 Nitra (budova Agroinštitútu Nitra, miestnosť J2).
Začiatok schôdze veriteľov: 9.45 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti,
právnické osoby predložia výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú
moc, príp. poverenie na zastupovanie), 10.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, 3. Rozhodovanie
podľa ustanovenia § 36 ZoKR, 4. Voľba veriteľského výboru / zástupcu veriteľov, 5. Záver.
V Nitre dňa 31.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K096408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Valkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 27, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/148/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/148/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Štefan Valkovič, nar.
22.06.1970, bytom Malé Vozokany 27, 951 82 Malé Vozokany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Štefan Valkovič, s miestom podnikania Malé Vozokany 27, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 41 723 651,
oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z., že po základnej prihlasovacej lehote bola
doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ

Istina

Úroky Úroky
z Poplatok
omeškania
omeškania

Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v Bratislave, sídlo: 29. augusta 8-10, 11 307,16 €
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, sídlo: 29. augusta 8-10, 813 1855,62 €
63 Bratislava, IČO: 30 807 484

z Náklady
uplatnenia

z Suma spolu

11 307,16 €

1855,62 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z
V Nových Zámkoch, dňa 31.10.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K096409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurina Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri mlyne 801 / 37, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/17/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca správca dlžníka: Miroslav Ďurina,
nar. 18.01.1986, bytom Pri mlyne 801/37, 951 1 Mojmírovce 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: Miroslav Ďurina, nar. 18.01.1986,
bytom Pri mlyne 801/37, 951 1 Mojmírovce, zrušuje.
V Nitre, dňa 01.11.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K096410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bene
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 10218/25B, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/184/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/184/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo Hlavná
kategória
1
Hnuteľný
majetok

Názov
LED TV,
43LH570V

Súpisová
Množstvo Spoluvlastnícky
hodnota v EUR
podiel dlžníka
LG 250,1
1/1

Popis
MODEL:
43LH570V
ZD,
výrobné
číslo:
611WRZQPD885, rok nadobudnutia: 2016, stav
opotrebovania: poškodený displej

Deň zapísania: 17.10.2019
Dôvod zapísania: ust. § 167h ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 28.10.2019
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K096411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Ficová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovítová 23, 951 44 Ľudovítová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1975
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: 28OdK/175/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/175/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č. zl.
1
2
3

štát
SR
SR
SR

obec
Ľudovítová
Ľudovítová
Výčapy - Opatovce

k. ú.
Ľudovítová
Ľudovítová
Výčapy - Opatovce

LV
213
213
2808

parc. č.
33
180/2
1308/21

regis.
E
E
E

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha

výmera v m2
557
83
1336

podiel
1/1
1/1
1/10 v BSM

súpisová hodnota
85,00 €
12,00 €
250,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K096412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gregora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1812/34, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/176/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/176/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č.

1

2

súpisová zložka
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:

príves zn. ON
ZM443YC
TKC244007T0000586
opotrebované, vlastnené dlžníkom od r. 2009
Zlaté Moravce
120
27.10.20.19
majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
osobné vozidlo un. BMV 325 Tds
ZM1301BG
WBACC41090EN40635
opotrebované, vlastnené dlžníkom od r. 2010
Zlaté Moravce
2 500,00
27.10.20.19
majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
nákladné vozidlo VOLVO FH12

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
hnuteľná vec
popis:
evidenčné číslo:
výrobné číslo
stav opotrebovanosti:
adresa, kde sa hnuteľná vec nachádza:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

3

4

5

6
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ZM161BS
YV2A4B3A5TB155196
opotrebované, vlastnené dlžníkom od r. 2011
Zlaté Moravce
6 000,00
27.10.20.19
majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
nákladný príves SCHMITZ S01
ZM892YC
WSMS6980000412371
opotrebované
Zlaté Moravce
5 000,00
27.10.20.19
majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
nákladný príves SCHMITZ S02
ZM105YD
WSMS6980000494293
opotrebované
Zlaté Moravce
5 000,00
27.10.20.19
majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu
osobné vozidlo Seat Alhambra
ZM802AX
VSSZZZ7MZWV500270
opotrebované, r.v. 1997
Zlaté Moravce
2 500,00
27.10.20.19
majetok zistený na základe zisťovacej činnosti správcu

K096413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kukučka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 1567/5, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1979
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/119/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/119/2019
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 S 1604, správca dlžníka: Jozef Kukučka, nar. 14.05.1979, bytom
Mojmírova 1567/5, 953 01 Zlaté Moravce, sp. zn.: 23OdK/119/2019, 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 do zoznamu pohľadávok
nezabezpečené pohľadávky veriteľov:
·

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 676 v celkovej
sume prihlásenej pohľadávky: 140,00 €. Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu 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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pod poradovým číslom 19 a 20.
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2., 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00 308 676 v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky: 17,00 €. Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom 21.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K096414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heriban Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 318 / 83, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/20/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 28OdK/20/2019 na majetok
dlžníka: Peter Heriban, nar.dňa 30.01.1979, bytom SNP 318/83, 935 05 Pukanec, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR)
oznamujem, že:
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Peter Heriban, nar.dňa 30.01.1979, bytom SNP 318/83,
935 05 Pukanec k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K096415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuran Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1197 / 27, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/8/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 32OdK/8/2019 na majetok
dlžníka: Dušan Ďuran, nar. 20.11.1953, bytom Obrancov mieru 1197/27, 941 11 Palárikovo, týmto v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej
len ZKR) oznamujem, že:
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Dušan
Ďuran, nar. 20.11.1953, bytom Obrancov mieru 1197/27, 941 11 Palárikovo k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K096416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homola Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1417 / 35, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/198/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/198/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Mário Homola, nar. 29.07.1978, bytom Štúrova 1417/35, 949 01
Nitra- Staré mesto, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005
Z. z. v platnom znení oznamuje 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 v banke
Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK29 0900 0000 0051 5039 1118, 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.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K096417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 129 / 17, 935 87 Santovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/200/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/200/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Karol Kováč, nar. 12.06.1988, bytom Ružová 129/17, 935 87
Santovka - Malinovec, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje 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 v banke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK36 0900 0000 0051 4964 2637, 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.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K096418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otto Benkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
47 47, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.7.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/52/2019 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/52/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.5.2019 č. k.: 29 OdK/52/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Otto Benkó, nar.
8.7.1958, bytom Bajtava 47.
Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovného nehnuteľného majetku:
1. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Bajtava, katastrálne územie: Bajtava, zapísaná na Okresnom úrade
Nové Zámky, katastrálny odbor ako parcely registra ʺEʺ evidované na mape určeného operátu, , zapísané na LV č.591 a to:
·
parcela č. 830/2, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 1910 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 209/20080; súpisová hodnota
6,47 €
Predmetom predaja je vyššie uvedený nehnuteľný majetok v podiele 209/20080 k celku .
Záväzná
ponuka záujemcu
musí
byť
v súlade
s podmienkami
stanovenými
nižšie doručená
správcovi
v zalepenej
obálke označenej označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/52/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA - POZEMOK NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská, správca, Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky.
Na podávanie ponúk je určená lehota 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu, vrátane rodného čísla
b) Navrhovanú kúpnu cenu
c/ Pripojený doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu
d.)Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania v znení predloženom
správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej kúpnej ceny za predmet predaja je 40,- €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou kúpnou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť zálohu na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu ,
inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v uvedenej lehote pripísaná na bankový účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa
a.s., IBAN SK07 0900 0000 0051 5140 1381
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na kúpnu cenu predmetu predaja a zložená záloha neúspešného
záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote piatich pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená..
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy uzavrel kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľností
. Prevod vlastníctva Nehnuteľnosti na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy, pričom kupujúci nadobudne Nehnuteľnosť
„ako stojí a leží“.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim zmluvu o predaji nehnuteľností
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace so zápisom zmeny vlastníctva znáša kupujúci.
Správca upozorňuje záujemcov na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v súlade s ust. § 167r ZKR.
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto
verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý
sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na
tomto konaní.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918 907 247.

K096419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benkó Otto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 47, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/52/2019 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/52/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.5.2019 č. k.: 29 OdK/52/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Otto Benkó, nar. 8.7.1958, bytom Bajtava 47.
Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku:
1. hnuteľná vec - traktor Zetor, rok výroby 1978, ev.č. NZ 198 AE, súpisová hodnota 500,- € , traktor je
nepojazdný v zlom technickom stave

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke označenej označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/52/2019
- ZÁVÄZNÁ PONUKA traktor NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky.

Na podávanie ponúk je určená lehota 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú
ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu, vrátane rodného čísla
b) Navrhovanú kúpnu cenu
c/ Pripojený doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu
d.)Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
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d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej kúpnej ceny za predmet predaja je 250,- €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou kúpnou
cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť zálohu na celú ním ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu , inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v uvedenej lehote pripísaná na bankový účet vedený v banke
Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN SK07 0900 0000 0051 5140 1381

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na kúpnu cenu predmetu predaja a zložená
záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote piatich pracovných dní na účet,
z ktorého bola zaplatená..
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy uzavrel kúpnu
zmluvu na predmet predaja . Prevod vlastníctva na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy,
pričom kupujúci nadobudne vec „ako stojí a leží“.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o predaji veci

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace s vykonaním
zmeny v evidencii motorových vozidiel znáša kupujúci.
Správca upozorňuje záujemcov na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v súlade s ust.
§ 167r ZKR.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247.
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K096420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benkó Otto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 47, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/52/2019 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/52/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.5.2019 č. k.: 29 OdK/52/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Otto Benkó, nar. 8.7.1958, bytom Bajtava 47.
Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku:
iná majetková hodnota - obchodný podiel v obchodnej spoločnosti BOFITO s.r.o. , IČO 36 782 408 , Tehliarska
12, Štúrovo, súpisová hodnota 1659 €

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke označenej označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/52/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA - OP - NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky.

Na podávanie ponúk je určená lehota 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú
ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu, vrátane rodného čísla
b) Navrhovanú kúpnu cenu
c/ Pripojený doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu
d.)Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania
v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za
najvýhodnejšiu.
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Najnižšia suma ponúknutej kúpnej ceny za predmet predaja je 800,- €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou kúpnou
cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť zálohu na celú ním ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu , inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v uvedenej lehote pripísaná na bankový účet vedený v banke
Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN SK07 0900 0000 0051 5140 1381

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na kúpnu cenu predmetu predaja a zložená
záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote piatich pracovných dní na účet,
z ktorého bola zaplatená..
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy o prevode obchodného
podielu uzavrel zmluvu na predmet predaja .
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode obchodného podielu.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak
Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil
právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na tomto konaní.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace s vykonaním
zmeny v obchodnom registri znáša kupujúci.
Správca upozorňuje záujemcov na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v súlade s ust.
§ 167r ZKR.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247.

K096421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košťál Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cisárska bašta 552 / 6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/116/2019 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca konkurznej podstaty dlžníka: Gabriel Košťál, nar. 10.10.1964, bytom Cisárska bašta 552/6, 940 02 Nové Zámky v súlade
s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja – ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka, a to:
1.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 4764,
parcela reg. "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc.č. 7040/2, záhrada 928 m2, na mene úpadcu v podiele 1/1 k celku, súpisová hodnota
4300,- €
Najnižšie podanie k majetku pod č. 1.) je určené na sumu 4000 €
2.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 4764,
parcela reg. E, evidovaná na mape určeného operátu, parc.č. 965/6, lesný pozemok, 2680 m2, na mene úpadcu v podiele 1/1 k celku,
súpisová hodnota 2680 €
Najnižšie podanie k majetku pod č. 2.) je určené na sumu 2000 €
3. nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky na LV č.
10668, na mene úpadcu v podiele 1/1 parc.reg. "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc.č. 965/3, lesný pozemok , 54 m2, identifikácia
na záväzný druh pozemku parc. reg. "C" KN, parc.č. 965/3, trvalý trávny porast, 54 m2, súpisová hodnota 150 €
Najnižšie podanie k majetku pod č. 3.) je určené na sumu 150 €
4.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky na LV č.
10668, na mene úpadcu v podiele 1/1, parc.reg. "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc.č. 5425/1, záhrada, 1965 m2, identifikácia na
záväzný druh pozemku parc. reg. "C" KN, parc.č. 5425/1 trvalý trávny porast, 25 m2, súpisová hodnota 4000 €
Najnižšie podanie k majetku pod č. 4.) je určené na sumu 3000 €
5.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky na LV č.
10668, na mene úpadcu v podiele 1/1, parc.reg. "E" evidovaná na mape určeného operátu, parc.č. 5425/4, orná pôda, 298 m2, identifikácia
na záväzný druh pozemku parc.reg. "C" KN, parc.č. 5425/4, záhrada 252 m2, ostatná plocha 9 m2, súpisová hodnota 1300 €
Najnižšie podanie k majetku pod č. 5.) je určené na sumu 1000 €
V predloženej ponuke musí predkladateľ ponuky špecifikovať výšku ponúknutej kúpnej ceny vo vzťahu ku každému z vyššie uvedených
položiek pod č. 1 až 5 samostatne a špecifikovať ku ktorej položke sa konkrétna ponuka vzťahuje.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená
výrazným označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/116/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

správcovi

v zalepenej

obálke s

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana Timoranská, správca, Podzámska 32,
940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 30.10.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť
a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr
doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
- Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia občianskeho preukazu
záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise
z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania v znení predloženom
správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou
za predmet ponukového konania.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú ponúknutú cenu za predmet
ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·
na účet vedený v banke Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653, variabilný symbol: 231162019
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.
Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená.
V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú
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zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto
verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý
sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom
konaní.
Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové konanie bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918907247 alebo emailom: timoranska@akts.sk
JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K096422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 224 / 100, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/159/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.08.2019, sp. zn. 29Odk/159/2019-24 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníkovi Milan Murko,
nar. 08.09.1960, bytom Staničná 224/100, 956 31 Krušovce.
Správca týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovného hnuteľného majetku:
osobné motorové vozidlo patriace do BSM dlžníka a manželky, evidované na mene manželky dlžníka ,
vozidlo FIAT BRAVA 100 16V, kat. M1, Zdv. objem valcov 1581 cm, výkom motora 76, palivo BA 95, farba modrá metalíza, ev.č. TO 775
CM, počet najazdených km 237 500, platné osvedčenia o TK, zákonne poistené. Rok výroby 1999
súpisová hodnota 800,- €
Záväzná
ponuka záujemcu
musí
byť
v súlade
s podmienkami
stanovenými
nižšie doručená
správcovi
v zalepenej
obálke označenej označením „KONKURZ č.k.: 29Odk/159/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA – AUTO - NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská, správca, Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky.
Na podávanie ponúk je určená lehota 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväznú
ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu, vrátane rodného čísla
b) Navrhovanú kúpnu cenu
c/ Pripojený doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu
d.)Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania v znení predloženom
správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
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Najnižšia suma ponúknutej kúpnej ceny za predmet predaja je 800,- €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou kúpnou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť zálohu na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu ,
inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v uvedenej lehote pripísaná na bankový účet vedený v banke Všeobecná úverová banka, a.s.,
pod IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653, variabilný symbol 291592019
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na kúpnu cenu predmetu predaja a zložená záloha neúspešného
záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote piatich pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy uzavrel kúpnu zmluvu na predaj vozidla .
Všetky náklady speňaženia a prepisu vozidla v evidencii motorových vozidiel znáša záujemca.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim zmluvu o predaji vozidla
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto
verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý
sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na
tomto konaní.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v
§ 167r Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.:
0918 907 247.

K096423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 562
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu ELEKTRA NITRA, s.r.o.,
IČO : 36 522 562, so sídlom Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že do kancelárie správcu bolá doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa :
·

JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 971 01 Trnava, celková výška prihlásenej pohľadávky 30 881,37 EUR.

Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Nitre, dňa 03.11.2019
Mgr. Veronika Vargová

K096424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paluška Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 906/7, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/79/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Dušan Paluška, nar.
06.05.1956, bytom Moyzesova 906/7, 010 01 Žilina, (ďalej 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 len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

V Martine dňa 31.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lantaj Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/241/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/241/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Pozemky:
Popis
Orná pôda
Záhrada
Orná pôda
Orná pôda

Číslo LV
576
182
516
516

Štát
SR
SR
SR
SR

Obec
Rakša
Rakša
Rakša
Rakša

k.ú.
Rakša
Rakša
Rakša
Rakša

Parc. KN – E číslo
29/2
279
29/4
35

Výmera v m2
2703
3741
2382
53962

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
10/1440
2/96
10/240
10/240

Súpisová hodnota v €
2,31 €
102,88 €
12,19 €
276,11 €

SKP, k.s., správca dlžníka Ing. Ľubomír Lantaj

K096426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 284, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1971
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/278/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/278/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Slavomír Čonka

K096427
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:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka, správca 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. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 28.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K096428
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radovan Birka, správca 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 ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a zároveň oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedorová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 823, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/177/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/177/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Anna Fedorová, nar. 01.09.1968, Nová Bystrica 823, 023 05 Nová Bystrica (ďalej len „Dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v
Obchodnom vestníku SR č. 15/2019 zo dňa 22.01.2019 (K0006391) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR
podliehať konkurzu:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti FEDOSTAV s.r.o. so sídlom Nová Bystrica 823, 023 05 Nová 40 000,- €
Bystrica, IČO: 44 376 162, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50094/L
Poznámka: Súpisová hodnota bude bližšie určená po účtovnej závierke za rok 2018

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
LawService Recovery, k.s., správca

K096430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nosálová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Jankolu 5393/6, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/263/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/263/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka 1/A
Finančné prostriedky na depozitnom účte zamestnávateľa vo vlastníctve úpadcu vo výške 2777,15 EUR
Súpisová hodnota 2777,15 EUR
Deň zapísania do súpisu 04.10.2019

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

K096431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.9.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/225/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/225/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 7OdK/225/2019 zo dňa 15.7.2019 zverejnenom v Obchodnom vestníku
OV č. 139/2019 dňa 22.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka Lýdia Pompová, nar. 14.9.1962, trvale
bytom Martin, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Nábrežná 17/40, 038 61 Vrútky (ďalej aj „Dlžník“), pričom
do funkcie správcu bola ustanovená 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“).
V predmetnej konkurznej veci nebol SKP zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurznej podstate Dlžníka.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle ustanovenia § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Lýdia Pompová, nar. 14.9.1962, trvale bytom Martin, 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Nábrežná 17/40, 038 61 Vrútky, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Lýdia Pompová, nar.
14.9.1962, trvale bytom Martin, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Nábrežná 17/40, 038 61 Vrútky, vedený
pod sp.zn. 7OdK/225/2019 zrušuje.

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K096432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubený Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická 78/6, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/260/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Stanislav Hubený, nar. 12.02.1983, trvale bytom Bystrická 78/6, 015 01 Rajec, do 07.10.2009
podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Hubený RGS, s miestom podnikania Bystrická 78/6, 015 01
Rajec, IČO: 44 457 898, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušuje.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K096433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mattaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/274/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/274/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka: Ján Mattaj , nar. 06.03.1977, bytom Liptovský Mikuláš, 031 01
Liptovský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Mattaj, s miestom podnikania nábrežie Dr.
Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 044 841 na majetok ktorého Okresný súd Žilina
vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 7OdK/274/2019, ktoré bolo zverejnené v OV č. 167/2019 dňa 30.8.2019
vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka, ktorý
bol zverejnený v OV č. 211/2019 dňa 31.10.2019.

Súpisová zložka č.1

EČ

VIN:

KE 820 JM

TMBJJ73T3B9033847

druh vozidla
osobné vozidlo

Továrenská značka
Škoda Superb

ROK VÝROBY
2011

Súpisová hodnota 4000,-eur

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: martavevurkova@yahoo.es
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 7OdK/274/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 72742019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené
s prevodom a prepisom motorového vozidla znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
11) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajčiak Miloslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 4433 / 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/178/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/178/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01 Žilina , správca úpadcu Ing.
Miloslav Lajčiak, nar. 31.12.1963, trvale bytom Nová 4433/01, 031 01 Liptovský Mikuláš v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8OdK/178/2018 v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis konkurznej podstaty úpadcu, ktorí tvorí:
a/ pozemky
por.č. parc. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

druh pozemku

zastavaná
plocha
nádvorie
6304
trvalý travny porast
6896/1 ostatná plocha
6896/2 ostatná plocha
6901
ostatná plocha
6902/1 ostatná plocha
6902/2 ostatná plocha
4437
orná pôda
zastavaná
plocha
2452/4
nádvorie
zastavaná
plocha
669/502
nádvorie
4437/1 orná pôda
4437/2 orná pôda
2047/501 orná pôda
3936
orná pôda
1190
orná pôda
1191
orná pôda
1473
orná pôda
2147
orná pôda
6921

LV č. kat.úz.
a

a
a

okres

parcela
registra
C/E

výmera
m2

v spoluvl.
podiel

súp.
hodnota

5593

Ružomberok Ružomberok C

34

1/1

170,00 €

10891
5728
5728
5728
5728
5728
655

Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Štiavnička

Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok

E
C
C
C
C
C
E

4937
1989
52
773
258
200
201

4/8
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2

493,70 €
198,90 €
5,20 €
77,30 €
25,80 €
20,00 €
20,10 €

4183

Lisková

Ružomberok C

1138

1/5805

0,98 €

3549

Lisková

Ružomberok E

628

1/180

17,44 €

2558
2558
3779
2468
1671
1671
1671
3817

Lisková
Lisková
Lisková
Lisková
Lisková
Lisková
Lisková
Lisková

Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok
Ružomberok

199
1289
56
4569
1977
1975
1812
276

1/2
1/2
1/15
1/14
1/1
1/1
1/1
1/60

19,90 €
128,90 €
0,75 €
65,27 €
395,40 €
395,00 €
362,40 €
55,20 €

E
E
E
E
E
E
E
E

Celková súpisová hodnota je 2.452,24 €
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JUDr. Marian Ďurana, PhD.

K096435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 136, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/202/2018 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/202/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD. so sídlom kancelárie Sládkovičová 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Laš, nar. 15.03.1957, bytom Skalité 136, 023 14 Skalité (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3OdK/202/2018 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
3OdK/202/2018 sa končí.

K096436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Rolko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovice 267, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1988
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/188/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Michal Rolko, nar. 14.07.1988, trvale bytom
Pšurnovice 267, 014 01 Bytča, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

III. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka, a to:
Súpisová položka 1)
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, stav: nepojazdné (súpisová hodnota: 40,- €)

Podmienky ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň.) do podateľne správcu.
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: ponuka_9OdK/188/2019
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca v plnom rozsahu.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V prípade otázok kontaktujte: info@konkurzna.sk alebo +421 903 898 794.

V Žiline, dňa 31.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K096437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máliková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 5300 / 16, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sladkovičova 6, 010 01, správca úpadcu Ľubica
Máliková, nar. 21.06.1989, bytom Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok, do 28.04.2010 podnikajúceho pod
obchodným menom Ľubica Máliková, s miestom podnikania: Liptovská 5300/16, 034 01 Ružomberok, IČO: 44
860 323,v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2OdK/82/2017 v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis konkurznej podstaty
úpadcu, ktorí tvorí:
1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 10/160 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Vyšné Slovinky,
okres Spišská Nová Ves predstavujúcu pozemok registra „C“ par. č. 120 záhrada, o výmere 383 m2.
Súpisová hodnota 100,-€.
2. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Nižné Slovinky, okres
Spišská Nová Ves predstavujúcu pozemok registra „C“ par. č. 332/2 zastavané plochy a nádvoria ,
o výmere 58 m2. Súpisová hodnota 50,-€.
3. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území Nižné Slovinky, okres
Spišská Nová Ves predstavujúcu stavbu súp. č. 46 postavenej na pozemku registra „C“ par. č. 332/2
zastavané plochy a nádvoria , o výmere 58 m2. Súpisová hodnota 500,-€.
JUDr. Marian Ďurana, PhD.

K096438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomírsky Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 48/28, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/122/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Róbert Ľubomírsky, nar.: 19.06.1972, trvale bytom: Partizánska
48/28, 038 21 Mošovce v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 10 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Oľga Themárová v
prihlásenej sume pohľadávky 2 752,25 EUR.
V Žiline dňa 31.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K096439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 405/24, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/240/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/240/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1OdK/240/2019
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR, značka správcu S580, správca dlžníka Katarína Pušková, nar. 04.05.1959, Partizánska 405/24,
038 52 Sučany v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp. značkou
1OdK/240/2019 (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”) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa
§166i ods. 1 ZKR k dnešnému dňu zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetkovej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní odo zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Žilina, 31.10.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K096440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klubina 87, 023 04 Klubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/222/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/222/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR, značka správcu S580, správca dlžníka Michal Kubica, nar. 29.09.1986, bytom Klubina 87, 023
04 Klubina v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp. značkou
3OdK/222/2019 (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”) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa
§166i ods. 1 ZKR k dnešnému dňu zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetkovej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní odo zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Žilina, 31.10.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K096441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Tvrdý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Čierna 105, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR, značka správcu S580, správca dlžníka Miroslav Tvrdý, nar. 16.12.1968, bytom Malá Čierna č.
105, 015 01 Rajec v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp. značkou
2OdK/195/2019 (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”) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa
§166i ods. 1 ZKR k dnešnému dňu zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetkovej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní odo zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Žilina, 31.10.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K096442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kavecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 58, 013 14 Kamenná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.1.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/209/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/209/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR, značka správcu S580, správca dlžníka Jozef Kavecký, nar. 08.01.1967, Kostolná 58, 013 14
Kamenná Poruba v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Žilina, pod sp. značkou
1OdK/209/2019 (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”) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa
§166i ods. 1 ZKR k dnešnému dňu zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetkovej podstaty.

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

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní odo zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Žilina, 31.10.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K096443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PALM stav. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pusté 865, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 613 568
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9K/3/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/3/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Insolvency services, k.s, so sídlom Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu PALM stav. s.r.o., so
sídlom Pusté 865, 013 22 Rosina, IČO: 36 613 568, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 16.12.2019 o 10:00
hod., ktorá sa uskutoční v kancelárií správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, 3. poschodie, veľká zasadacia
miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Záver.
Prezentácia veriteľov začína o 09:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj výpis
z obchodného registra / živnostenského registra nie starší viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Insolvency services, k.s., správca

K096444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PALM stav. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pusté 865 / 0, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 613 568
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9K/3/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/3/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972
596, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856, ako správca úpadcu
PALM stav. s.r.o., so sídlom Pusté 865, 013 22 Rosina, IČO: 36 613 568 v súlade s ust. § 76 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku
úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty.
Pohľadávky z účtu:
Zostatková suma
139,47 €

Mena
EUR

Číslo účtu
SK57 0900 0000 0051 2415 7643

Banka
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Súpisová hodnota
139,47 €

Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník - mesto
názov dlžníka
číslo
Jaroslav Michal
Rosina 897
Rosina

Dlžník - Dlžník - Dlžník
- Suma v € Mena Právny dôvod vzniku
PSČ
Štát
IČO
013 22 SR
10945105 1,- €
EUR Pohľadávka
z
obchodného styku
KAMIMAX, s.r.o.
Cibové dvory 834 Rosina
013 22 SR
48 084 743 7 359,40 EUR Pohľadávka
z
€
obchodného styku
AA
EURO ul. ZDROJOWA CIECHOCINEK KUJAWSKO- 87-720 Poľsko 141714428 1 692,60 EUR Pohľadávka
z
RECRUITMENT
49/4
POMORSKIE
€
obchodného styku
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POLAND
KAMIMAX, s.r.o.

Cibové dvory 834 Rosina

013 22 SR

48 084 743 15,90 €

DÚHA, a.s.

Prievozská 4D

Bratislava

821 09 SR

31 690 360

URANPRES, spol. s Čapajevova 29
r.o.
DÚHA, a.s.
Prievozská 4D

Prešov

080 01 SR

31 676 855

Bratislava

821 09 SR

31 690 360

URANPRES, spol. s Čapajevova 29
r.o.
SUPTeL s.r.o.
Pri Šajbách 3

Prešov

080 01 SR

31 676 855

Bratislava

831 06 SR

35 824 425

Eduard Hatiar

Jaseňová 3220/8 Žilina

010 07 SR

EUR Pohľadávka
z
obchodného styku
1 329,90 EUR Pohľadávka
z
€
obchodného styku
710,00 € EUR Pohľadávka
z
obchodného styku
186,00 € EUR Pohľadávka
z
obchodného styku
3 868,80 EUR Pohľadávka
z
€
obchodného styku
150,00 € EUR Pohľadávka
z
obchodného styku
12.500,-€ EUR Peňažná pohľadávka z
titulu zmluvnej pokuty
voči konateľovi úpadcu
podľa §11 ods. 2 ZKR

K096445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zbončáková Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 1587 1587, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/295/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/295/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Zbončáková Stanislava, nar. 25.8.1975, bytom Raková 1587, 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

K096446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parchovianska Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belanská 571/10 571/10, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/299/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Anna Parchovianská, nar. 17.3.1946, bytom Belanská
571/10, Liptovský Hrádok, oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa VUB,
a.s., IČO: 31320155, so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom
prihlášok – 2, v celkovej výške prihlásenej sumy 6.509,95 EUR. Súhrnná prihláška pohľadávok bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K096447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parchovianska Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belanská 571/10 571/10, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/299/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Anna Parchovianska, nar. 17.03.1946, bytom Belanská 574/10,
Liptovský Hrádok, správkyňa zverejňuje súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nasledovne:
1. Súpisová zložka
Nehnutenľosť zapísaná na LV č. 1768 pre kat. úz. Liptovský Hrádok, a to:
pozemok parc.č. EKN 350 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 340 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/8 k celku
súpisová hodnota: 100 EUR
dátum zapísania: 04.03.2019
dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K096448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 762/4 762/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/316/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/316/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Nováková, nar. 09.10.1974, bytom Pavla Štraussa 762/4, 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
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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

K096449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Strkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korzo 3406/5, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Ján Strkáč, nar.
08.02.1974, bytom Korzo 3406/5, 010 15 Žilina, (ďalej 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 len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto
ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 31.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Plaštiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pravno 167, 038 22 Slovenské Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 630 021
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/65/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/65/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Ján Plaštiak, nar.
26.11.1984, trvale bytom Slovenské Pravno 167, 038 22 Slovenské Pravno, podnikajúceho pod obchodným
menom Ján Plaštiak, s miestom podnikania Slovenské Pravno 167, 038 22 Slovenské Pravno, IČO: 40 630 021,
(ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“)
oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle
ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 30.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Czetőová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V. Žingora 1298/40, 036 01 Martin – Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/101/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/101/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Tatiana Czetőová, nar.
17.08.1960, bytom V. Žingora 1298/40, 036 01 Matin - Podháj, (ďalej 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 len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 31.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Praženica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubínska 1104/5, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/123/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Peter Praženica, nar.
22.08.1976, bytom Kubínska 1104/5, 010 08 Žilina, (ďalej 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 len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto
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ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 31.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Klacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovice 0, 013 54 Kolárovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/147/2019/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/147/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Erika Klacková, nar.
25.02.1978, bytom 013 54 Kolárovice, (ďalej 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 len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto ukončuje
konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz
zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 31.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svederník 54, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2019/S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Miroslav Baláž, nar.
01.05.1975, bytom Svederník 54, 013 32 Svederník, (ďalej 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 len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
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vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
V Martine dňa 31.10.2019
Ing. Tomáš Fiolek

K096455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Bruk, podnikajúci pod obchodným menom
Jaroslav Bruk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a miestom podnikania Malé Tatry 6064/24, 034 01
Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 576 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/176/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/176/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dňa 09.10.2019 vydal v Obchodnom vestníku Oznámenie správcov pod zn. K090139, ktorým Doplnil
súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku: osobné motorové vozidlo: EVČ: RK 850BH, značka:
RENAULTE MEGANE, rok výroby 12.01.2001, farba: strieborná metalíza pastelová , VIN: VF1KA0B0223868604,
STK platná do 12.10.2019, EK platná do 12.10.2019, automatická prevodovka, najazdených cca 220 000 km v
právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé Tatry
6064/24, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom podnikania Malé
Tatry 6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 576 151
Nakoľko bolo správcovi dňa 20.10.2019 doručené úpadcom Potvrdenie, ktorým Orgán Policajného zboru
v Ružomberku potvrdil, že dňa 18.10.2019 bolo vozidlo RENAULT MEGANE, VIN: VF1KA0B0223868604
vyradené z evidencie podľa § 120 ods. 1 zákona č. 8/2009 vyradenie vozidla z evidencie na základe žiadosti
držiteľa vozidla.
Podľa ustanovenia § 167b ods. 3 ZKR: „Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec
patriacu do konkurznej podstaty užívať obvyklým spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou
alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebenia jeho hodnota znižuje...“
Správca v zmysle vyššie uvedeného oznamuje, že v súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiadny
majetok a zároveň správca oznamuje, že podľa § 167q ZKR v procese speňaženia ponukovým konaním nebude
pokračovať.

Mgr. Líšková
správca

K096456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Pavol Kurej, do 30.06.2014 podnikajúci pod
obchodným menom Pavol Kurej-P-AMK-Baltimora
trvale bytom a do 30.04.2014 s miestom podnikania Bitarová 242, 010
04 Bitarova
36 972 789
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/195/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/195/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Pavol Kurej, nar.: 16.06.1977, trvale bytom Bitarová 242, 010 04
Bitarová, do 30.06.2014 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kurej-P-AMK-Baltimora, s miestom
podnikania Bitarová 242, 010 04 Bitarová, IČO: 36 972 789, týmto oznamuje, že podľa Zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka ako i
z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii bolo preukázané, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Pavol Kurej, nar.: 16.06.1977, trvale bytom Bitarová 242, 010 04
Bitarová, do 30.06.2014 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kurej-P-AMK-Baltimora, s miestom
podnikania Bitarová 242, 010 04 Bitarová, IČO: 36 972 789 po zistení, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Pavol Kurej, nar.: 16.06.1977, trvale bytom Bitarová
242, 010 04 Bitarová, do 30.06.2014 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Kurej-P-AMK-Baltimora, s
miestom podnikania Bitarová 242, 010 04 Bitarová, IČO: 36 972 789, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K096457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Bruk, podnikajúci pod obchodným menom
Jaroslav Bruk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a miestom podnikania Malé Tatry 6064/24, 034 01
Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 576 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/176/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/176/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline ( ďalej len “Uznesenie”) zo dňa 13.06.2019, č. k. 7OdK/176/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé Tatry 6064/24, 034 01
Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom podnikania Malé Tatry
6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 576 151, v ktorom bol ustanovený za správcu dlžníka: Mgr. Marianna
Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1831.

Súčasne OS Žilina týmto Uznesením oddlžil dlžníka. Toto Uznesenie bolo zverejnené dňa 19.06.2019 v
Obchodnom vestníku SR č. 117/2019 pod číslom K052459 a nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2019.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé Tatry 6064/24, 034
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01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom podnikania Malé Tatry
6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 576 151, týmto oznamuje, že podľa Zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka ako i
z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii bolo preukázané, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé Tatry 6064/24, 034
01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom podnikania Malé Tatry
6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 576 151 po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé Tatry 6064/24,
034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom podnikania Malé
Tatry 6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 576 151, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K096458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želmíra Facunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 10514/28, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/268/2018S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/268/2018
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 úpadcu: Želmíra Facunová, nar.
23.03.1995, trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01 Martin, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že
v predmetnom konaní nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Želmíra Facunová, nar.
23.03.1995, trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01 Martin, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom,
že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 02.11.2019
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K096459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 608/55, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/539/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/539/2019
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4OdK/539/2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.
Nehnuteľnosť:
Popis

Číslo LV Štát Obec k.ú.

Zastavaná
a nádvorie
Garáž

plocha

Parc. KN – C Výmera
číslo
v m2

Súpisné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota v
€

884

SR Poltár Poltár 1839

28

-

1/2

40,-€

884

SR Poltár Poltár 1839

-

2149

1/2

2 200,-€

JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Soňa Magová

K096460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 608/55, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/539/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/539/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen (ďalej len „správca“),
správca dlžníka: Soňa Magová, Sklárska 608/55, 987 01 Poltár, IČO: /r.č.:/ nar.: 30.04.1958, (ďalej len „dlžník“)
vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Nehnuteľnosť:
Popis
Zastavaná plocha a nádvorie
Garáž

Číslo LV Štát Obec k.ú.
Parc. KN – C číslo
884
SR Poltár Poltár 1839
884
SR Poltár Poltár 1839

Výmera v m2
28
-

Súpisné číslo
2149

Spoluvlastnícky podiel
1/2
1/2

(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.
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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 Soňa
Magová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kohút.
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené vykonaním
zmien v evidencií vedenej na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK85 0900 0000 0004 0385 5257, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS:
889, Poznámka: PK Soňa Magová, v lehote na predkladanie ponúk.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
JUDr. Tomáš Kohút, správca dlžníka Soňa Magová
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K096461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazík Adrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904 / 24, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/205/2019 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/205/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút, správca so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311,
správca dlžníka: Adrian Gazík, Rúbanisko III 2904/24, 984 03 Lučenec, IČO: /r.č.: / nar.: 20.03.1972 (ďalej len
„Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ 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.
2 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Adrian Gazík

K096462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rosiarová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 552 / 0, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1988
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/369/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Lenka Rosiarová,
Muránska 552/, 980 61 Tisovec, IČO: 47651181 /r.č.: / nar.: 22.09.1988 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva, k.s., správca Lenka Rosiarová
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K096463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 316, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/437/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/437/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Jozef Bučko, bytom
Sielnica 316, 962 31 Sielnica, nar. 21.09.1976 (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.
Mgr. Peter Egry, správca

K096464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Balog - BALIMPEX "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 902 279
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/1996 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
36K 20/1996
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Zoltán Balog – BALIMPEX „v konkurze“, Veterná 36, 979 01 Rimavská Sobota, podnikajúci pod
obchodným menom Zoltán Balog – BALIMPEX „v konkurze“, Veterná 36, Rimavská Sobota, IČO:
10 902 279, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 36K 20/1996
v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962 12 Detva, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na
telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.
V Detve, dňa 04.11.2019
Ing. Katarína Tkáčová
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

131

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

K096465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Káčerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 291, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1245/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1245/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.01.2019, sp. zn. 2OdK/1245/2018,
zverejneným Obchodnom vestníku č. 7/2019 dňa 10.01.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dana
Káčerová, nar. 27.01.1965, trvale bytom Štiavnické Bane 291, 969 81 Štiavnické Bane (ďalej len „Dlžník“) a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
Podľa § 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 v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná
prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 04.11.2019
Ing. Ernest Mésároš, správca

K096466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušek Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mliekarenská 908/26, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1960
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/422/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/422/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.

Ulica
Cintorínska

číslo
2831/21

Obec
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
647,22 Eur

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

132

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

SKP, k.s., správca Koloman Dušek

K096467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gúgľava Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrecová 238 / 23, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/736/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/736/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k.4OdK/736/2019 z 25.7.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Juraj Gúgľava, nar. 17.4.1972, trvale bytom Vrecová 238/23, 985 26 Málinec, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Juraj Gúgľava, s miestom podnikania Málinec 391, 985 26 Málinec, IČO: 40587533. Zároveň
súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 148/2019 dňa 2.8.2019.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 3.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj Gúgľava, nar. 17.4.1972, trvale bytom Vrecová 238/23, 985 26
Málinec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Juraj Gúgľava, s miestom podnikania Málinec 391, 985 26
Málinec, IČO: 40587533 oznamujem, že som zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Juraj Gúgľava, nar. 17.4.1972, trvale
bytom Vrecová 238/23, 985 26 Málinec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Juraj Gúgľava, s miestom
podnikania Málinec 391, 985 26 Málinec, IČO: 40587533, zrušuje.
V Hnúšti, 31. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K096468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obráncov Mieru 172 / 22, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1959
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/267/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/267/2018
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Milan Radič, nar. 28.11.1959, Obrancov mieru 172, 980 55 Klenovec (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR
č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018 (K099219) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Popis
Osobný automobil
Daewoo Matiz

zn.

Počet
ks

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

1

KLY4A11BDXC028188 RS777AL

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

1998

Primeraný veku

1/1

40,- €

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
Insolvency services, k.s., správca

K096469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Rumančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomestského 1229/3, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1993
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/862/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/862/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

V Rimavskej Sobote dňa 31.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K096470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradi Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 14, 982 51 Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/604/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/604/2018

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

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Viktor
Váradi, nar. 09.03.1955, Barca 14, 982 51 Figa (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 52/2019 zo dňa
14.03.2019 (K022392) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Číslo
položky

1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové vozidlo zn.
Mitsubishi
Lancer
1300 GLXi
1

Evidenčné
číslo

JMBSNCK1AWU003191 RS705CH

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

1998

primeraný veku

1/1

1 000,- €

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý
ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.”
JUDr. Juraj Rybár, správca

K096471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kapurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/107/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/107/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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

K096472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chabenecká 5190 / 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1977
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Peter Vanko, nar. 13.06.1977, Chabanecká 5190/3, 97401 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) v súlade s
ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 27/2019 zo dňa 07.02.2019 (K011408) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať
konkurzu:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti BA-VA SPED,s.r.o., 5 000,- €
so sídlom Jaroslava Haška 5923/9, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 874 506, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19045/S

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
LawService Recovery, k.s., správca

K096473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakalárová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota -, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/273/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/273/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie Budovateľská 12, 96223 Očová, správca dlžníka: Alica
Bakalárová, nar.: 19.04.1953, bytom mesto Rimavská Sobota, korešpondenčná Ludvíka Svobodu 5, 979 01
Rimavská Sobota, týmto podaním oznamuje v zmysle ust. §167u ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť rozvrh
z výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení konkurznej podstaty.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K096474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1246 / 3, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1979

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/227/2017 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/227/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Roland Kovács, nar. 30. 01. 1979, trvale bytom Školská 1246/3, 982 01 Tornaľa; obchodné meno Roland
Kovács - ROL-LAND, so sídlom Školská 1246/3, 982 01 Tornaľa, IČO: 37 547 623 (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Pozemky:
Výmera
v m2

Druh
Zastavané
a nádvoria
Zastavané
a nádvoria

plochy
plochy

Záhrady

242
85
290

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Tornaľa Tornaľa

2676 923/1

1/1

1 210,- €

Tornaľa Tornaľa

2676 923/2

1/1

425,- €

Tornaľa Tornaľa

2676 924

1/1

1 450,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Tornaľa

Katastrálne
Ulica územie
Tornaľa

LV č. Parc. č.

Spoluvlastnícky
dlžníka

2676 923/2

1/1

podiel Súpisné
č.
1725

Súpisová
hodnota
45 000,- €

Insolvency services, k.s., správca

K096475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopráš 13, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/742/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/742/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/742/2019 zo dňa 25.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Miroslav Puška, nar. 02.03.1976, trvale bytom Kopráš 13, 049 16 Magnezitovce a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 150/2019 zo dňa 06.08.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
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 zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
06.06.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 06.06.2019,
súčinnosti tretích osôb a z vyhlásenia dlžníka. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka:
02.03.1976, trvale bytom Kopráš 13, 049 16 Magnezitovce, končí.

Miroslav Puška, nar.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Puška, nar. 02.03.1976, trvale bytom
Kopráš 13, 049 16 Magnezitovce, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 31.10.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K096476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lupták Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6381 / 69, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/300/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/300/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v celkovej sume 3369,47,- Eur. Pohľadávky bolaí zapísané do zoznamu
pohľadávok.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Radka Longauerová, správca
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K096477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vištiaková Slavomíra, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Hora 1348/21, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1185/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1185/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/1185/2018 zo 17.12.2018 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Mgr. Slavomíra Vištiaková, nar. 18.11.1966, trvale bytom Nová Hora 1348/21, 963 01 Krupina.
Zároveň ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa, značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 248/2018 dňa
28.12.2019. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 29.12.2018.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Slavomíra Vištiaková, nar. 18.11.1966, trvale bytom Nová Hora
1348/21, 963 01 Krupina, oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167u ZKR po zverejnení oznámenia o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty som splnil rozvrh výťažku.
Na základe týchto skutočností, po splnení rozvrhu výťažku, oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
ZKR, že sa konkurz končí.
Týmto zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. Slavomíra Vištiaková, nar.
18.11.1966, trvale bytom Nová Hora 1348/21, 963 01 Krupina, zrušuje.

V Hnúšti, 31. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K096478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Škrváň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod zámkom 153 / 16, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1977
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/715/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/715/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Pavol Škrváň, nar. 25. 08. 1977, trvale bytom Pod Zámkom 153/16, 976 13 Slovenská
Ľupča, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Škrváň, s miesto podnikania: Pod Zámkom
153/16, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 44 999 488, sp. zn. 4OdK/715/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3
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zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom
Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24 785 199 v celkovej sume 6.711,20,- Eur, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k. s.
správca konkurznej podstaty

K096479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrinec Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 882 / 19, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1972
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/744/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/744/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Marian Petrinec, nar. 23.04.1972, Obrancov mieru 882/19, 962 12 Detva, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 28.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR – Krajský súd Bratislave 00215759 Záhradnícka 10
Bratislava 81366 Slovenská republika 613,92 €

Recovery Solutions, k.s., správca

K096480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Marázová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 16, 982 51 Stránska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/827/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/827/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Mária Marázová, nar. 21.09.1950, trvale bytom
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Stránska 16, 982 51 Stránska, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
5OdK/827/2019, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis všeobecnej podstaty
Úpadcu.

Hnuteľný majetok

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

1
70,00
70,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
04.11.2019; majetok vo vlastníctve
úpadcu

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
Poznámka spornosti:

Obývacia stena, imitácia dreva
Stránska 16, 982 51 Figa
zakúpená v r.2002/používaná
.

JUDr. Jana Živická, správca

K096481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: Ul. 9.
Mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 4K/8/2017, týmto zverejňujem
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) JUDr. Jana Živická, správca
úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: Ul. 9. Mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica v konkurznom
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konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4K/8/2017, ponúka v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

Minimálna
v EUR
Motorové vozidlo Škoda Octavia COMBI, ŠPZ: BB 280 CC, VIN: TMBJG41U868841003, čierna magická =2000,-€
s perleťovým efektom;
Rok výroby 2005;
Parkovisko Horná ul. 83, Banská Bystrica
·
Aktuálne vybitá batéria, z dôvodu odstavenia vozidla
Popis

ponúknutá

cena

1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902810943. Obhliadku
ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v obci Banská Bystrica, Parkovisko Horná ul. 83 je možné vykonať so
záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
2. Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke:
https://www.aukcnaspolocnost.sk/. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového
konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online dražieb pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho
podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1,- EUR.
3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote tridsať (30) dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v
Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
4. Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom
zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní
odo dňa ukončenia online aukcie s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku oddelenej podstaty
je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN: SK64 1100 0000 0029
3705 2458.
6. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú
kúpnu cenu, je zástupca veriteľov oprávnený schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom s druhou
najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.

JUDr. Jana Živická - správca

K096482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 282 / 1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1972
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/130/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/130/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Richard
Berky, nar.: 03.03.1972, bytom: Stráž 282/1, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením §
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/130/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 31.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K096483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správca úpadcu Remeda s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom na ulici Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 586
647 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného
podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná
12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323, ktorého Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Poradové čísla pohľadávok veriteľa Pôdohospodárska platobná agentúra v Zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
111/1
57.947,06

K096484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1.mája 460 / 8, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/366/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/366/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Správca dlžníka: Marcel Horváth, nar. 29.7.1982, trvale bytom Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská zistil
počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný
do súpisu konkurznej podstaty a speňažený.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marcel Horváth, nar. 29.7.1982, trvale
bytom Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K096485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šíp Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodruša-Hámre -, 966 61 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1993
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/777/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/777/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.

Ulica
Hodžova

číslo
11

Obec
Žilina

Prihlásená suma – Celková suma
3942,34 Eur

SKP, k.s., správca Michal Šíp

K096486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendík Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 954 / 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1975
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/622/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/622/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Veriteľ: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 819
638
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 426,55 € doručená dňa 31.10.2019
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2019
MK Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty

K096487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ráczová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 30, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/833/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/833/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
Vo veci oddlženia 5OdK/833/2019 úpadcu Mária Ráczová, nar. 12.08.1955, trvale bytom Rúbanisko II 429/68,
984 01 Lučenec, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vykonaný nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:

Lustráciami v zmysle 167j nebol zistený žiadny majetok úpadcu, okrem majetku podľa 167h ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

V Rimavskej Sobote, dňa 31.10.2019

K096488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Csongor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 562 562, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1956
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/935/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/935/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zapísania: 31.10.2019
č. súp.
Podstata
zložky
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

10

Všeobecná
podstata

11

Všeobecná
podstata

12
13
14
15
16
17

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

18

Všeobecná
podstata

19

Všeobecná
podstata

20

Všeobecná
podstata

21

Všeobecná
podstata

22

Všeobecná
podstata

Súpisová
Druh
Výmera
hodnota
Obec
pozemku [m2]
[EUR]
Trvalé
Pozemok
8,32
trávne
333
Čakanovce
č. 301/1
porasty
Pozemok
1
Orná pôda 29
Čakanovce
š. 553
Pozemok
12,95 Orná pôda 518
Čakanovce
č. 571
Trvalé
Pozemok
73
trávne
2920
Čakanovce
č. 810
porasty
Pozemok
141,2 Orná pôda 5647
Čakanovce
č. 895
Pozemok
146,82 Orná pôda 5873
Čakanovce
č. 978
Trvalé
Pozemok
159,5 trávne
6380
Čakanovce
č. 1033
porasty
Pozemok
26
Orná pôda 1043
Čakanovce
č. 1035
Pozemok
332,7 Orná pôda 13308 Čakanovce
č. 1136
Zastavané
Pozemok
0,5
plochy a 25
Čakanovce
č. 1013
nádvoria
Zastavané
Pozemok
1,2
plochy a 286
Čakanovce
č. 1016
nádvoria
Pozemok
0,5
Záhrady 142
Čakanovce
č. 1017
Pozemok
124,9 Orná pôda 4995
Čakanovce
č. 897
Pozemok
3,32
Záhrady 532
Čakanovce
č. 77/2
Trvalé
Pozemok
11,12 trávne
447
Čakanovce
č. 301/2
porasty
Pozemok
19,6
Záhrady 689
Čakanovce
č. 201/1
Pozemok
60,65 Orná pôda 2123
Čakanovce
č. 405/1
Zastavané
Pozemok
0,5
plochy a 64
Čakanovce
č. 1018
nádvoria
Pozemok
1,5
Záhrady 342
Čakanovce
č. 1019
Zastavané
Pozemok
1
plochy a 132
Čakanovce
č. 1008
nádvoria
Zastavané
Pozemok
1,8
plochy a 278
Čakanovce
č 1009
nádvoria
Zastavané
Pozemok
3
plochy a 495
Čakanovce
č. 1010
Názov

Názov
Kód
Číslo Číslo Spoluvlastnícky
katastrálneho
Zabezpečenie
štátu
LV parcely podiel dlžníka
územia
SVK Čakanovce

659

301/1

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

553

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

571

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

810

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

895

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

978

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

1033

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

1035

1/4

Nie

SVK Čakanovce

659

1136

1/4

Nie

SVK Čakanovce

371

1013

1/24

Nie

SVK Čakanovce

371

1013

1/24

Nie

SVK Čakanovce

371

1017

1/24

Nie

SVK Čakanovce

1064 897

1/4

Nie

SVK Čakanovce

920

77/2

1/16

Nie

SVK Čakanovce

512

301/2

1/4

Nie

SVK Čakanovce

952

201/1

16/56

Nie

SVK Čakanovce

952

405/1

16/56

Nie

SVK Čakanovce

637

1018

1/24

Nie

SVK Čakanovce

637

1019

1/24

Nie

SVK Čakanovce

906

1008

1/16

Nie

SVK Čakanovce

906

1009

1/16

Nie

SVK Čakanovce

906

1010

1/16

Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23
24

podstata

č. 1010

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
č. 1011
Pozemok
č. 1012

2,1

Záhrady

336

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1011

1/16

Nie

2,76

Záhrady

442

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1012

1/16

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1014

1/16

Nie

Čakanovce SVK Čakanovce

906

1015

1/16

Nie

Všeobecná Pozemok
podstata
č. 1014

0,5

26

Všeobecná Pozemok
podstata
č. 1015

1

28

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Pozemok
č. 77/2
Pozemok
č. 78/4
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nádvoria

25

27
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Zastavané
plochy a 61
nádvoria
Zastavané
plochy a 106
nádvoria

0,6

Záhrady

46

Čakanovce SVK Čakanovce

906

77/2

1/16

Nie

1

Záhrady

107

Čakanovce SVK Čakanovce

906

78/4

1/16

Nie

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2019
Mgr. Martina Vaculčíková

K096489
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

8.
spoluvlastnícky podiel vo výške 1/9 z celku na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Lučenec,
katastrálny odbor, obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na LV č. 11286 ako pozemok reg. „C“ s parc. č. 6770/3,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2,

9.
spoluvlastnícky podiel vo výške 1/27 z celku na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Lučenec,
katastrálny odbor, obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na LV č. 11287 ako pozemok reg. „C“ s parc. č. 6771/2,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 526 m2

K096490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z KOVO s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájníková 288 / 0, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 468 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
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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písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K096491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 3157 / 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/343/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/343/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Ladislav Bučko, nar. 8.7.1988, trvale bytom: Stránska 3157/11, 974 01 Banská Bystrica, zistil
počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrení tretích osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej
podstaty a speňažený.

Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Bučko, nar. 8.7.1988, trvale
bytom: Stránska 3157/11, 974 01 Banská Bystrica, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K096492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siska Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Nográdyho 1376 / 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2015 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
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

149

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K096493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Dobrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6032/9, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1949
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/887/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/887/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Druh
Podstata súpisnej
položky

Druh

Parcela
Výmera
registra
2
[v m ]
("C"/"E")

Štát Okres

všeobecná pozemok

záhrada

42

"C"

SR

všeobecná pozemok

trvalý trávny
1080
porast

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

700

"E"

SR

všeobecná pozemok

trvalý trávny
326
porast

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

"E"

SR

všeobecná pozemok

trvalý trávny
101
porast

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

1894

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

39

"E"

SR

všeobecná pozemok

ostatná
plocha

93

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

897

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

875

"E"

SR

"E"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"E"

SR

"E"

SR

všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

1708

trvalý trávny
322
porast
lesný
139190
pozemok
lesný
21088
pozemok
lesný
837
pozemok
lesný
3345
pozemok
lesný
4008
pozemok
lesný
4953
pozemok
lesný
1050
pozemok
lesný
952

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská

Obec
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská

Súpisová
Katastrálne LV
Parcelné Spoluvl. hodnota
územie
číslo číslo
podiel
majetku
[v EUR]
Šalková

325

98

1/36

13,42

Šalková

853

393

53/1080

159,00

Šalková

853

394

53/1080

28,17

Šalková

853

395

53/1080

47,99

Šalková

853

396

53/1080

68,73

Šalková

853

470

53/1080

14,87

Šalková

853

471/1

53/1080

76,22

Šalková

853

471/2

53/1080

1,57

Šalková

854

924

1/20

9,30

Šalková

854

925/1

1/20

36,78

Šalková

854

925/3

1/20

35,88

Šalková

854

926/1

1/20

48,30

Šalková

970

1080/5

1/4680

74,35

Šalková

970

1099/7

1/4680

11,26

Šalková

970

1189/19

1/4680

0,45

Šalková

970

1189/20

1/4680

1,79

Šalková

970

1189/22

1/4680

2,14

Šalková

970

1189/24

1/4680

2,65

Šalková

970

400

1/4680

0,56

Šalková

970

408

1/4680

0,51
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všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
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952
pozemok
lesný
427
pozemok
lesný
1606
pozemok
trvalý trávny
615
porast
lesný
118
pozemok
ostatná
2220
plocha
lesný
8244
pozemok
zastavaná
plocha
a 35
nádvorie
lesný
18503
pozemok

"E"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"E"

SR

"E"

SR

orná pôda

"E"

SR

"E"

SR

"E"

SR

1152

trvalý trávny
196
porast
trvalý trávny
311
porast

všeobecná pozemok

orná pôda

1282

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

50

"E"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

248

"E"

SR

"E"

SR

"E"

SR

"E"

SR

"E"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"E"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

"E"

SR

"E"

SR

"E"

SR

"E"

SR

"C"

SR

všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

trvalý trávny
3400
porast
trvalý trávny
29
porast
trvalý trávny
1322
porast
trvalý trávny
1034
porast
lesný
12675
pozemok
ostatná
1274
plocha
lesný
279778
pozemok
lesný
7542
pozemok
trvalý trávny
138
porast
lesný
11
pozemok
lesný
13200
pozemok
lesný
6945
pozemok
lesný
112829
pozemok
lesný
19249
pozemok

všeobecná pozemok

orná pôda

všeobecná pozemok

zastavaná
plocha
a 82
nádvorie

"C"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

119

"C"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

82

"C"

všeobecná pozemok

orná pôda

85

"C"

ostatná

302

Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Šalková

970

408

1/4680

0,51

Šalková

971

1100/2

1/4680

0,23

Šalková

971

1189/21

1/4680

0,86

Šalková

971

1190/5

1/4680

0,39

Šalková

972

1189/23

1/4680

0,06

Šalková

973

1100/1

1/4680

0,95

Šalková

974

1102

1/4680

4,40

1072 215

1/60

2,33

Šalková

1161 611/1

1/4680

9,88

Šalková

1261 925/2

1/20

47,23

Šalková

1261 926/2

1/20

29,40

Šalková

1268 938

3/160

17,49

Šalková

1268 939/1

3/160

19,71

Šalková

1268 939/2

3/160

0,77

Šalková

1269 939/3

3/160

3,81

Môlča

Môlča

1383 621/2

1/4680

2,18

Môlča

Môlča

1383 623

1/4680

0,02

Môlča

Môlča

1383 649/2

1/4680

0,85

Môlča

Môlča

1383 736/2

1/4680

0,66

Šalková

1421 1189/4

1/4680

6,77

Šalková

1421 1204/10

1/4680

0,54

Šalková

1421 732

1/4680

149,45

Šalková

1422 1189/18

1/4680

4,03

Šalková

1422 1190/3

1/4680

0,09

Šalková

1422 1190/4

1/4680

0,01

Šalková

1423 592

1/4680

7,05

Šalková

1423 721

1/4680

3,71

Šalková

1423 722

1/4680

60,27

Šalková

1423 1081

1/4680

10,28

Šalková

1434 97

1/36

6,88

1518 925/7

1/4680

0,07

1518 927/2

1/4680

0,02

1518 928/2

1/4680

0,01

1518 933/18

1/4680

0,01

Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
SR
Bystrica
Banská
SR
Bystrica
Banská

Deň vydania: 06.11.2019

Banská
Šalková
Bystrica
Banská
Šalková
Bystrica
Banská
Šalková
Bystrica
Banská
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Konkurzy a reštrukturalizácie

všeobecná pozemok

ostatná
plocha

964

"C"

SR

všeobecná pozemok

vodná plocha 486

"C"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

"C"

SR

"C"

SR

"C"

SR

21

"C"

SR

a 129

"C"

a 54

všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

všeobecná pozemok

všeobecná pozemok

všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

1518 933/22

1/4680

0,41

Šalková

1518 947/28

1/4680

0,05

Šalková

1518 1088/8

1/4680

0,10

Šalková

1518 1090/3

1/4680

0,37

Šalková

1518 1090/4

1/4680

0,75

Šalková

1518 1091/2

1/4680

0,01

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1117/3

1/4680

0,11

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1119/2

1/4680

0,05

96

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1128/2

1/4680

0,04

a 609

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1133/1

1/4680

0,52

a 82

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1133/3

1/4680

0,07

a 2357

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1133/4

1/4680

2,01

a 1057

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1137/3

1/4680

0,90

24

"C"

SR

Šalková

1518 1137/4

1/4680

0,01

24

"C"

SR

Šalková

1518 1137/5

1/4680

0,01

24

"C"

SR

Šalková

1518 1137/6

1/4680

0,01

24

"C"

SR

Šalková

1518 1137/7

1/4680

0,01

112715

"C"

SR

Šalková

1518 1138/21

1/4680

60,21

19678

"C"

SR

Šalková

1518 1138/22

1/4680

10,51

"C"

SR

Banská Banská
Šalková
Bystrica Bystrica

1518 1138/23

1/4680

1,19

6

"C"

SR

Šalková

1518 1189/14

1/4680

0,01

62

"C"

SR

Šalková

1518 1189/15

1/4680

0,03

Šalková

1518 1195/2

1/4680

0,01

Šalková

1518 1197/3

1/4680

0,02

Šalková

1518 1235/2

1/4680

0,02

Šalková

1518 1235/3

1/4680

0,02

Šalková

1518 361/1

1/4680

2,92

Šalková

1518 361/2

1/4680

1,92

Šalková

1518 398

1/4680

2,61

Šalková

1518 399

1/4680

1,93

Šalková

1518 571

1/4680

10,78

Šalková

1518 582

1/4680

4,63

558

orná pôda

a 1396

všeobecná pozemok

orná pôda

87

"C"

SR

všeobecná pozemok

orná pôda

854

"C"

SR

24

"C"

SR

24

"C"

SR

4552

"E"

SR

2989

"E"

SR

4079

"E"

SR

3007

"E"

SR

16820

"E"

SR

7224

"E"

SR

všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Šalková

trvalý trávny
577
porast
trvalý trávny
1173
porast

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
ostatná
plocha
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
ostatná
plocha
lesný
pozemok
lesný
pozemok
zastavaná
plocha
nádvorie
lesný
pozemok
lesný
pozemok

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Deň vydania: 06.11.2019

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská

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 214/2019
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok
všeobecná pozemok

porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

orná pôda
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7224

"E"

SR

3016

"E"

SR

86452

"E"

SR

3887

"E"

SR

8263

"E"

SR

1943

"E"

SR

1599

"E"

SR

3175

"E"

SR

1347

"E"

SR

2265

"E"

SR

48

"E"

SR

559

"E"

SR

365531

"E"

SR

4960

"E"

SR

2950

"E"

SR

2230

"E"

SR

4967

"E"

SR

157

"E"

SR

2844

"E"

SR

12370

"E"

SR

154

"C"

SR

Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
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Šalková

1518 582

1/4680

4,63

Šalková

1518 589

1/4680

1,93

Šalková

1518 621/1

1/4680

55,42

Šalková

1518 622

1/4680

2,49

Šalková

1518 623

1/4680

5,30

Šalková

1518 636

1/4680

1,25

Šalková

1518 637

1/4680

1,03

Šalková

1518 638

1/4680

2,04

Šalková

1518 640

1/4680

0,86

Šalková

1518 643

1/4680

1,45

Šalková

1518 649/1

1/4680

0,03

Šalková

1518 720/1

1/4680

0,36

Šalková

1518 720/2

1/4680

234,31

Šalková

1518 733

1/4680

3,18

Šalková

1518 736/1

1/4680

1,89

Šalková

1518 740

1/4680

1,43

Šalková

1518 802

1/4680

3,18

Šalková

1518 1001/2

1/4680

0,10

Šalková

1518 1070

1/4680

1,82

Šalková

1518 1078

1/4680

7,93

Šalková

1547 96

1/120

1,05

K096494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľová Iveta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobroč 198, 985 53 Dobroč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/228/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Iveta Fiľová, nar. 08.08.1948,
trvale bytom Dobroč 198, 985 53 Dobroč, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Fiľová, s miestom
podnikania: Dobroč 198, 985 53 Dobroč, IČO: 35 133 554, (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/228/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/228/2019 zo dňa 12.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 54/2019 dňa 18.03.2019,
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týmto oznamuje skončenie a výsledok 1. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom Vestníku č.
195/2019 dňa 09.10.2019, pod K090249 predmetom, ktorého bol súbor majetku a to:

Pozemky

Číslo Druh
Výmera
Štát, okres, Katastrálne Číslo listu Číslo
Spoluvlastnícky Označenie
Hodnota
pozemku pozemku obec
územie
vlastníctva parcely podiel
zabezpečeného veriteľa zapisovaného
v m²
zabezpečenej
majetku určená
pohľadávky
odhadom
správcu
1
lesný
14669
Slovenská Podrečany 141
Parcela 2/172
zabezpečená
42,64 €
pozemok
republika,
EKN
pohľadávka zapísaná v
Lučenec,
492/ 2
Zozname
pohľadávok
Podrečany
pod
č.
12
POHOTOVOSŤ,
s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SR, IČO: 35
807 598,
2
lesný
280818
Slovenská Podrečany 141
Parcela 2/172
zabezpečená
816,33 €
pozemok
republika,
EKN
pohľadávka zapísaná v
Lučenec,
493/ 1
Zozname
pohľadávok
Podrečany
pod
č.
12
POHOTOVOSŤ,
s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09
Bratislava, SR, IČO: 35
807 598,

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“)

VÝSLEDOK – ÚSPEŠNÉ
Cena dosiahnutá v ponukovom konaní zložená na účet správcu č. IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC
(SWIFT): TATRSKBX úspešným záujemcom je 600,- €.
Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty (predmet speňažovania) za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9
posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii považuje deň nasledujúci po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene 31.10.2019
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JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K096495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľová Iveta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobroč 198, 985 53 Dobroč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/228/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Iveta Fiľová, nar. 08.08.1948,
trvale bytom Dobroč 198, 985 53 Dobroč, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Fiľová, s miestom
podnikania: Dobroč 198, 985 53 Dobroč, IČO: 35 133 554, (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/228/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/228/2019 zo dňa 12.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 54/2019 dňa 18.03.2019,

týmto oznamuje skončenie a výsledok 1. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom Vestníku č.
195/2019 dňa 09.10.2019, pod K090250 predmetom, ktorého bol súbor majetku a to:

Pozemky
Číslo Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky Hodnota
Poznámka
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely podiel
zapisovaného
majetku určená
vlastným
odhadom
správcu
1
záhrada
4619
Slovenská Tomášovce 465
Parcela 3824/17472
1 870,23 €
republika,
CKN
Lučenec,
572/3
Tomášovce
2
trvalý
32889 Slovenská Tomášovce 926
Parcela 158/45720
10,23 €
trávny
republika,
EKN
porast
Lučenec,
364/1
Tomášovce
3
lesný
815262 Slovenská Tomášovce 926
Parcela 158/45720
845,22 €
pozemok
republika,
EKN
Lučenec,
364/2
Tomášovce
4
lesný
356132 Slovenská Tomášovce 929
Parcela 158/45720
307,68 €
pozemok
republika,
EKN
Lučenec,
369/1
Tomášovce
5
orná pôda 23
Slovenská Tomášovce 1044
Parcela 1/3
2,76 €
republika,
EKN
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6

orná pôda 117

7

orná pôda 117

8

trvalý
trávny
porast

189

9

trvalý
trávny
porast

379

10

orná pôda 5812

11

orná pôda 3546

12

orná pôda 4315

13

orná pôda 2605

14

trvalý
trávny
porast

469

15

trvalý
trávny
porast

132

16

trvalý
trávny
porast

41

17

trvalý
trávny
porast

122

18

trvalý
trávny
porast

604

19

vodná
plocha

120

Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

615/1
Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
650/3

7,02 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
650/4

7,02 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
722/5

2,84 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
722/6

5,69 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
778/3

348,72 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
778/4

212,76 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
779/3

258,90 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
779/4

156,30 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
864/1

7,04 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
864/6

1,98 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
865/1

0,62 €

Tomášovce 1078

Parcela 1/6
EKN
865/2

1,83 €

Tomášovce 1137

Parcela 1/6
EKN
718/1

9,06 €

Tomášovce 1182

Parcela 3360/979020
CKN
737/116

0,06 €

Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 -
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20

vodná
plocha

37

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
737/117

0,02 €

21

ostatná
plocha

326

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/25

2,07 €

22

zastavaná 85
plocha a
nádvorie

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/26

0,54 €

23

záhrada

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/38

2,60 €

410

Deň vydania: 06.11.2019
v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
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24

zastavaná 30
plocha a
nádvorie

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/39

0,19 €

25

zastavaná 8
plocha a
nádvorie

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/40

0,05 €

26

záhrada

86

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/41

0,55 €

27

lesný
pozemok

81

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/42

0,07 €

Deň vydania: 06.11.2019
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
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28

zastavaná 19
plocha a
nádvorie

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/43

0,12 €

29

ostatná
plocha

102

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/57

0,65 €

30

ostatná
plocha

246

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/58

1,56 €

Deň vydania: 06.11.2019
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
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31

ostatná
plocha

300

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/59

1,90 €

32

zastavaná 436
plocha a
nádvorie

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/60

2,77 €

33

zastavaná 293
plocha a
nádvorie

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Parcela 3360/979020
CKN
741/61

1,86 €

34

zastavaná 622
plocha a
nádvorie

Parcela 3360/979020
CKN
741/69

3,95 €

35

zastavaná 51
plocha a
nádvorie

Parcela 3360/979020
CKN
741/70

0,32 €

36

lesný
pozemok

Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská Tomášovce 1182
republika,

Parcela 3360/979020
CKN

0,28 €

330

Deň vydania: 06.11.2019
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
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Lučenec,
Tomášovce
zastavaná 89
Slovenská Tomášovce 1182
plocha a
republika,
nádvorie
Lučenec,
Tomášovce
lesný
510742 Slovenská Tomášovce 1182
pozemok
republika,
Lučenec,
Tomášovce

741/71

39

lesný
pozemok

40

zastavaná 27
plocha a
nádvorie

41

zastavaná 70
plocha a
nádvorie

42

orná pôda 12

43

trvalý
trávny
porast

771

44

záhrada

1299

45

trvalý
trávny
porast

18098

46

trvalý
trávny
porast

12914

37

38

Parcela 3360/979020
CKN
741/72

0,57 €

Parcela 3360/979020
EKN
741

438,22 €

Parcela 3360/979020
EKN
745

315,62 €

Tomášovce 1400

Parcela 1/3
CKN
741

16,65 €

Tomášovce 1400

Parcela 1/3
CKN
828/68

43,17 €

Tomášovce 1508

Parcela 1/6
EKN
597/1

0,72 €

Tomášovce 1584

Parcela 1/6
EKN
865/101

11,57 €

Tomášovce 1680

Parcela 158/45720
CKN
211

8,30 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
365

5,63 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
366

4,02 €

367856 Slovenská Tomášovce 1182
republika,
Lučenec,
Tomášovce

Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,

Deň vydania: 06.11.2019

Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľnosť
pozemkového spoločenstva
s právnou
subjektivitou:
HALIER
Pozemkové
spoločenstvo Tomášovce, so
sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56 Tomášovce, je
evidovaná v kat. území
Tomášovce, na LV č. 1182 CKN p.č. 737/116, 737/117,
741/25, 741/26, 741/38,
741/39, 741/40, 741/41,
741/42, 741/43, 741/57,
741/58, 741/59, 741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV č. 1682 - EKN
p.č. 737/37, 737/38, 740,
743, 744, 747/1, 753, 758/1,
758/2, 759, 1110, Z 876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
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47

trvalý
trávny
porast

48

trvalý
trávny
porast

49

trvalý
trávny
porast

50

trvalý
trávny
porast

51

trvalý
trávny
porast

52

trvalý
trávny
porast

53

trvalý
trávny
porast

54

trvalý
trávny
porast

55

trvalý
trávny
porast

56

trvalý
trávny
porast

57

trvalý
trávny
porast

58

trvalý
trávny
porast

Tomášovce
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
6426
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
122790 Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
54877 Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
47627 Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
289771 Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
2539
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
2860
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
8457
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
56093 Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
25979 Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
320
Slovenská
republika,
Lučenec,
Tomášovce
72784

Konkurzy a reštrukturalizácie

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
367/1

22,64 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
367/101

2,00 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
369/2

38,19 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
370/1

17,07 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
372

14,81 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
373

90,13 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
653

0,84 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
736

0,89 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
1031/2

2,63 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
1033

17,45 €

Tomášovce 1681

Parcela 158/45720
EKN
1034

8,08 €

Tomášovce 1749

Parcela 158/45720
EKN
850/1

0,10 €

Deň vydania: 06.11.2019

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“)

VÝSLEDOK – ÚSPEŠNÉ
Cena dosiahnutá v ponukovom konaní zložená na účet správcu č. IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC
(SWIFT): TATRSKBX úspešným záujemcom je 1300,- €.
Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty (predmet speňažovania) za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do 10 dní od zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 06.11.2019

tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9
posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii považuje deň nasledujúci po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene 31.10.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K096496
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
podstaty dlžníka Jolana Knisová, nar. 21.2.1975, trvale bytom: Ružiná 136, 985 52 Divín
týmto
vypisuje I. kolo ponukového konania na kúpu:
1. spoluvlastnícky podiel vo výške 1/9 z celku na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Lučenec,
katastrálny odbor, obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na LV č. 11286 ako pozemok reg. „C“ s parc. č. 6770/3,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2,

2. spoluvlastnícky podiel vo výške 1/27 z celku na nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Lučenec,
katastrálny odbor, obec: Lučenec, k. ú.: Lučenec, na LV č. 11287 ako pozemok reg. „C“ s parc. č. 6771/2,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 526 m
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.
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Deň vydania: 06.11.2019

K096497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grexa Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 378 / 8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1974
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/818/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/818/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Slavomír Grexa, nar. 17.07. 1974,
trvale bytom Sklárska 378/8, 985 23 Málinec, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n
ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 1. až por. č. 63. ako Súbor majetku č. 1, a to:
·

nehnuteľnosti zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 1. až por. č. 63.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 200/2019 zo dňa
16.10.2019 pod K092075.

Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Katastrálne
územie
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky

19.

Látky

1315

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky

1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315

LV
1273
2152
2152
2152
2225
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315
1315

Druh pozemku

Výmera
(m2)
1 061
1 563
2 216
947
83 673
2 533
193
21
3 133
19 071
41 804
36 035
9 324
1 406
233
689
9 119
1 656

Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávnatý porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Lesný pozemok
Trvalý trávnatý porast
Zastavaná plocha a
814
nádvorie
Lesný pozemok
120 466
Trvalý trávnatý porast 117
Trvalý trávnatý porast 539
Vodná plocha
287
Lesný pozemok
651
Trvalý trávnatý porast 1 302
Trvalý trávnatý porast 4 667
Trvalý trávnatý porast 1 527
Trvalý trávnatý porast 5 078
Trvalý trávnatý porast 23 785
Vodná plocha
58
Vodná plocha
44

3453/107
3453/564
3453/664
3453/764
3660
3342/2
3342/3
3342/4
3345/1
3366
3377
3401/1
3401/2
3401/3
3401/4
3401/5
3401/6
3401/7

Parcely registra Spoluvlastnícky
typu
podiel
E
18/34560
E
1/4680
E
1/4680
E
1/4680
E
1/80
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406
E
4/8406

Súpisová
hodnota v €
0,33
0,10
0,14
0,06
1 307,39
1,50
0,11
0,01
1,86
2,72
24,86
21,43
5,55
0,20
0,03
0,09
5,42
0,24

3401/8

E

4/8406

0,51

3410/1
3410/2
3410/3
3410/4
3410/5
3410/6
3410/7
3410/8
3410/9
3410/10
3410/11
3410/12

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406

71,65
0,01
0,08
0,17
0,39
0,19
0,67
0,22
0,72
3,40
0,03
0,02

Par. č.
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32.

Látky

33.

Látky

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky
Látky

59.

Látky

60.
61.
62.
63.

Látky
Látky
Látky
Látky

Konkurzy a reštrukturalizácie

1315 Ostatná plocha
6 050
Zastavaná plocha a
1315
114
nádvorie
1315 Lesný pozemok
16 590
1315 Ostatná plocha
239
1315 Vodná plocha
1 587
1315 Lesný pozemok
6 129
1315 Vodná plocha
590
1315 Lesný pozemok
25 199
1315 Vodná plocha
57
1315 Vodná plocha
213
1315 Lesný pozemok
156
1315 Vodná plocha
77
1315 Lesný pozemok
766
1315 Orná pôda
73 767
1315 Ostatná plocha
1 384
1315 Orná pôda
58 353
1315 Orná pôda
48
1315 Lesný pozemok
13 814
1315 Ostatná plocha
150
1315 Orná pôda
1 990
1315 Ostatná plocha
134
1315 Ostatná plocha
6
2263 Trvalý trávnatý porast 33
2263 Trvalý trávnatý porast 106
2263 Trvalý trávnatý porast 1 866
2263 Orná pôda
1 683
817 Lesný pozemok
667 225
Zastavaná plocha a
2295
413
nádvorie
2264 Lesný pozemok
45
2264 Lesný pozemok
101
1665 Trvalý trávnatý porast 2 245
1665 Trvalý trávnatý porast 1090

Deň vydania: 06.11.2019

3410/13 E

4/8406

3,80

3410/14 E

4/8406

0,10

3412/1
3412/2
3412/3
3412/4
3412/5
3412/6
3412/7
3412/8
3412/9
3412/10
3412/11
3453/113
3453/213
3453/224
3453/513
3453/524
3453/613
3453/713
3453/714
3453/715
3693/1
3693/3
3693/5
3696
3453/164

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
4/8406
6/1280
6/1280
6/1280
6/1280
1/4680

9,87
0,15
0,94
3,65
0,35
14,98
0,03
0,13
0,09
0,05
0,46
21,06
0,87
16,66
0,01
8,22
0,09
0,57
0,08
0,01
0,05
0,15
2,62
4,73
178,21

4150

E

11/480

12,49

3693/2
3693/4
1366
3453/507

E
E
C
C

6/1280
6/1280
18/34560
18/34560

0,18
0,59
0,35
0,17

(ďalej aj ako „Súbor majetku č. 1“)
Predmetom speňaženia sú súpisové položka pod por. č. 316. a 317. ako Súbor majetku č . 2, a to:
·

nehnuteľnosti zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 316 a por. č. 317.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 200/2019 zo dňa
16.10.2019 pod K092075.

Poradové
číslo

Katastrálne
územie

LV

316.

Ipeľský Potok

247

317.

Ipeľský Potok

Druh pozemku

Trvalý
porast
Trvalý
247
porast

trávnatý
trávnatý

Výmera
(m2)

Par. č.

Parcely
typu

registra Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová hodnota
v€

4496

3614 E

9/576

21,08

4496

3615 E

9/576

21,08

(ďalej aj ako „Súbor majetku č. 2“)
Súpisové zložky majetku: nehnuteľnosti
Identifikácia: nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Látky (Súbor majetku č. 1) a Ipeľský Potok (Súbor
majetku č. 2)
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Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: oznámené Okresným úradom Detva, Okresným úradom Poltár, GKÚ Bratislava,
uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu
Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej ponuky záujemcu na každý súbor majetku (Súbor majetku č.
1 a Súbor majetku č. 2) samostatne, spolu s označením záujemcu, predmetu speňaženia (Súbor majetku č. 1
alebo Súbor majetku č. 2) a výšky ponúkanej sumy za každý súbor majetku samostatne do sídla kancelárie
správcu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., SNP 56, 934 01 Levice, v lehote podľa tohto
oznámenia. Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ –
PONUKOVÉ KONANIE 4OdK/818/2019“. Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a
na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby a spisovú značku konkurzu: 4OdK/818/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905
948 699 alebo na e-mailovej adrese: zvolen@gbkr.sk
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 48182019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá
zároveň spĺňa kritéria v bode a) a bode b) nižšie:
a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky por. č. 1. až por. č. 63. ako Súboru majetku č. 1
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako ich súpisová hodnota t. j. 1.731,81EUR.

b. Predmetom speňaženia sú súpisové položky por. č. 316. a por. č. 317. ako Súbor majetku č. 2
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako ich súpisová hodnota t. j. 42,16 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie nehnuteľnosti, náklady
spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej zmluvy je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Nehnuteľnosti sa speňažujú ako „stoja a ležia“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K096498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 22, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/941/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/941/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Miklošková, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových
hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom:
zuzka.mikloskova@gmail.com alebo telefonicky na : 0911 206 036.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K096499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Hronec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 48, 974 01 Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 5/2014 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Konkurzné konanie na majetok dlžníka: Ing. Marián Hronec, nar. 06.07.1956, Lúčna 48, 974 01 Nemce, SR,
vedené na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 1K 5/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu:

č.
názov
súp. majetku
zl.

4.

popis majetku

cena súpisovej zložky majetku

Poznámka

Istina vo výške 5.615,40 € spolu
s úrokom z omeškania vo výške 9,05 %
ročne od 24.12.2015 do zaplatenia,
trovy právneho zastúpenia Mgr. Stely Pohľadávka je oprávneným: Ing.
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi - Chovanovej, advokátky, vo výške Marián Hronec, nar. 06.07.1956,
obchodnej spoločnosti: PRESSKAN B.B., 1.037,08 €, trovy odvolacieho konania Lúčna 48, 974 01 Nemce, v mene
spol. s r.o., Kúpeľná ul. 2805/9 pozostávajúce
z trov
právneho ktorého koná Mgr. Slavomír Jančiar,
Komárno 945 01, IČO: 36 019 330, na zastúpenia Mgr. Stely Chovanovej, správca so sídlom kancelárie J.
základe Rozsudku OS BB zo dňa advokátky, vo výške 399,16 €, a trovy Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, voči
27.05.2016
č.k.
64Cb/519/2015-79, oprávneného
v exekučnom
konaní povinnému PRESSKAN B.B., spol. s
Rozsudku KS BB zo dňa 29.03.2017 č.k. predstavujúce
trovy
právneho r.o., Kúpeľná ul. 2805/9
41Cob/302/2016-115, Uznesenia OS BB zastúpenia Mgr. Natálie Miľanovej, Komárno 945 01, IČO: 36 019 330,
zo dňa 03.07.2017 č.k. 64Cb/519/2015- advokátky, vo výške 208,56 €
vymáhaná
v exekučnom
konaní
122, a Upovedomenia o začatí exekúcie zo
vedenom JUDr. Zuzanou Kubešovou,
dňa 01.12.2017 JUDr. Zuzany Kubešovej,
súdny exekútor, Exekútorský úrad
Pohľadávka súdnej
exekútorky
so
sídlom
v
Topoľčany pod sp. zn. 93 EX 74/17,
Topoľčanoch pod sp. zn. 93EX 74/17
na základe poverenia vydaného OS
BB na vykonanie exekúcie č. sp. zn.
48Ek/178/2017 zo dňa 28.11.2017.
V rámci exekučného konania nebola
ku dňu zverejnenia tohto doplnenia
súpisu všeobecnej podstaty vymožená
žiadna suma.
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Vo Zvolene dňa 31.10.2019

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K096500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 22, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/941/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/941/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1556055001/1111, IBAN:SK81 1111 0000 0015 5605 5001.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
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Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K096501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banský Studenec 22, 969 01 Banský Studenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/941/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/941/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Renáta
Gašparová, nar. 10.11.1967, trvale bytom: Nánsky Studenec 22, 969 01 Banská Štiavnica („ďalej len dlžník“)
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/941/2019 zo dňa
07.10.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 197/2019 zo dňa 11.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia 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. 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
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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)

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 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 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)

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Renáta Gašparová , born 10.11.1967, residence Bánsky
Studenec 22, 969 01 Banská Štiavnica(hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the
debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, č. 4OdK/941/2019 dated 07.10.2019,
published in Commercial Bulletin no. 197/2019 dated 1105.10.2019 bankruptcy was declared and Mgr.
Zuzana Miklošková, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
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creditor of the loan Housing will be notified in writing.

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, 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 to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the
creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the
creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects
as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
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publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

Mgr. Zuzana Miklošková
Správca/ bankruptcy administrator

K096502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hendlová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 178, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1971
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/661/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/661/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Hendlová, nar. 22. 12. 1971,
trvale bytom Šíd 178, 986 01 Šíd, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
5OdK/661/2019, týmto v zmysle ust. v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
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sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K096503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratková 165, 982 65 Ratková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/121/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/121/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Eva Chromčíková, správca dlžníka Ladislav, nar. 02.05.1966, trvale bytom Ratková 165, 962 65 Ratková,
týmto v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 v spojení s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania na predaj nasledovný súbor majetku:
Predmet ponukového konania: spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 380, k. ú. Ratkovce, obec Ratková, okres Revúca
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 84/2 – záhrada o výmere 107 m2, ,210 Eur
v podiele úpadcu 1/1
2. parc. č. C KN 87/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, 95 Eur
v podiele úpadcu 1/1
3. parc. č. C KN 89 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, 120 Eur
v podiele úpadcu 1/1
Súpisová hodnota za LV 425 Eur.
I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
· nehnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo, alebo ako súbor;
· oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
· lehota na predkladanie ponúk bude do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
· záujemca je povinný zaplatiť zálohu na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložením na účet správcu, IBAN:
SK53 0200 0000 0033 2832 8759, VS 51212019, najneskôr do dňa v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk,
inak sa na ponuku neprihliada;
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· náklady súvisiace s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí záujemca;
· doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy;
· v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých
zmluvných podmienok záujemcov, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu;
· otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: M.R.Štefánika 834/1, 963 01 Krupina;
· výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia
ponukového konania.
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou, v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu: Ing.
Eva Chromčíková, M.R.Štefánika 834/1, 963 01 Krupina s označením „Ponukové konanie KONKURZ
5Odk/121/2019-neotvárať“.
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať

V Krupine 31.10.2019

Ing. Eva Chromčíková správca

K096504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Jiráska 29, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/829/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/829/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Berky, nar. 04.03. 1963, trvale bytom Ulica Lúčna 6003/1C, 984 01
Lučenec, na korešpondenčnej adrese Ulica A. Jiráska 29, 984 01 Lučenec, oznamuje, že preskúmaním pomerov
dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K096505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Štajer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 5958 / 10, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/695/2019 S1823
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

175

Obchodný vestník 214/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/695/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku dlžníka Gejza Štajer,
nar. 26.10.1963, trvale bytom Matej Bela 5958/10, 974 11 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom
Gejza Štajer – GMA, so sídlom podnikania Mateja Bela 5958/10, 974 11 Banská Bystrica, IČO 46 404 163,
adresa pre doručovanie Medená – Pršianska Terasa 9, 974 00 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) oznamuje v
súlade s § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., že na základe zistení
správcu vykonaných podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., Dlžník nemá
žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., na základe čoho sa konkurz končí. Zverejnením tohto
oznámenia podľa § 199 odsek 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., sa zrušuje konkurz
vedený na majetok dlžníka Gejza Štajer, nar. 26.10.1963, trvale bytom Matej Bela 5958/10, 974 11 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Gejza Štajer – GMA, so sídlom podnikania Mateja Bela 5958/10,
974 11 Banská Bystrica, IČO 46 404 163, adresa pre doručovanie Medená – Pršianska Terasa 9, 974 00 Banská
Bystricana Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 5OdK/695/2019.
Poučenie: Podľa § 167v odsek 4 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. 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. Peter Škrabák
správca

K096506
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 30.10.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky od veriteľa:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24 785 199

Celková prihlásená suma pohľadávky: 6 504,85 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal túto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K096507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petr Bánam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Slatinka 263/3, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/505/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/505/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Petr Bánam, nar. 08.07.1976, trvale bytom Horná Slatinka 263/3, 984 01 Lučenec - Opatová, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/505/2019, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, ktorou bola
do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 16,59€, pod č. 2 vo výške 339,60€, pod č. 3 vo
výške 163,05€, pod č. 4 vo výške 163,05€, pod č. 5 vo výške 89,53, pod č. 6 vo výške 50,00 €, pod č. 7 vo výške
66,38€ a pod č. 8 vo výške 716,00€.

Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K096508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Badová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 844/27, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/622/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/622/2019
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

K096509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Badová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 844/27, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/622/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/622/2019
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

178

Obchodný vestník 214/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca dlžníka: Veronika Badová, nar. 03. 05. 1995, trvale bytom Štúrova 844/27, 962 12 Detva, týmto
oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 02.11.2019
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K096510
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:
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 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, týmto
oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 02.11.2019
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K096511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 11, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
·

skriňa so štyrmi policami, rok nadobudnutia 1999
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obývacia stena, rok nadobudnutia 2002
sedacia súprava, rok nadobudnutia 1999
kreslo, rok nadobudnutia 1994
kuchynská linka, rok nadobudnutia 2004
stôl drevený so štyrmi drevenými stoličkami, rok nadobudnutia 2005
válenda s úložným priestorom, rok nadobudnutia 2004
válenda drevená, rok nadobudnutia 1994
rozťahovacie kreslo, rok nadobudnutia 2004
chladnička, rok nadobudnutia 1994
mraznička, rok nadobudnutia 1999

v súpisovej hodnote 300,-Eur, spoluvlastnícky podiel 1/1.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca

K096512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Ďurík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1223/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1976
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/392/2017 S 1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/392/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Vladimír Ďurík, nar. 13.07.1976, trvale bytom Kuzmányho 1223/12,
974 01 Banská Bystrica, konanie vedené Okresným súdom Banská Bysrica pod sp. zn. 3OdK/392/2017
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
na tel. čísle: +421 915 229 829 alebo e-mailom: rg.spravca@gmail.com

K096513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Ďurík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 1223/12, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1976
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/392/2017 S 1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/392/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Vladimír Ďurík, nar. 13.07.1976, trvale bytom Kuzmányho 1223/12,
974 01 Banská Bystrica, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 3OdK/392/2017 v
zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu:
IBAN: SK43 8330 0000 0026 0140 1482. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.:
3OdK/392/2017 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K096514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hucín 53, 049 13 Hucín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/733/2019 S 1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/733/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka č. 3
Nehnuteľnosť neevidovaná v katastri nehnuteľností: Stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa v Obci
Hucín postavená na pozemku reg. KN-C parc. č. 42/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je
evidovaný na LV č. 203 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre k. ú. Hucín;
výmera stavby 21 m2.
Súpisová hodnota: 3.000,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

Súpisová položka č. 4
Nehnuteľnosť neevidovaná v katastri nehnuteľností: Stavba bez súpisného čísla nachádzajúca sa v Obci
Hucín postavená na pozemku reg. KN-C parc. č. 42/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je
evidovaný na LV č. 203 vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre k. ú. Hucín;
výmera stavby 23 m2.
Súpisová hodnota: 3.000,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 20.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár
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K096515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Gyüre
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 58, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/583/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/583/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Záznam o ukončení konkurzu podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/583/2018 - 12, zo dňa 03.07.2018, IČS: 6118290950,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 132/2018, dňa 11.07.2018, pod zn. K049126, bola ustanovená do funkcie
správcu dlžníka: Pavel Gyüre, nar. 22.05.1978, trvale bytom: Rakytník 58, 980 21 Bátka, JUDr. Stela Chovanová,
so sídlom kancelárie: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
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 správkyňa ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Pavel Gyüre, nar. 22.05.1978, trvale bytom: Rakytník 58, 980 21 Bátka, sa KONČÍ, nakoľko
zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová - správca
Vo Zvolene dňa 31.10.2019
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K096516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Magq
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 1022/10, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/829/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/829/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Spoločnosť Recovery group, k. s., zn. správcu S 1878, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 51 321 190, správca dlžníka Július Mag, nar. 14.09.1960, trvale bytom Ružová 1022/10, 986 01
Fiľakovo, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon. 5OdK/829/2019, týmto v zmysle ust. §
166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 03.11.2019 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný.
Správca týmto vyzýva veriteľov k postupu uvedenému v ust. § 166i ods. 2 ZKR, t. j. vykonaniu úkonov
smerujúcich k určeniu rozsahu a hodnoty majetku dlžníka, a to v lehote 14 dní odo dňa zverejnenie tohto
oznámenia. V opačnom prípade bude konkurz vyhlásený na majetok dlžníka ukončený v zmysle ust. § 167v
ods.1 ZKR.
Recovery group, k. s.
za spoločnosť
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K096517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržlov 134, 086 02 Sveržlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/697/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/697/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Mária Siváková, bytom Sveržlov 134 týmto o z n a m u j e ,
že v rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i 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/
doposiaľ nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty podľa §
167j ods. 1 ZoKR.

JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K096518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – III. kolo
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj software a hnuteľného majetku
Úpadcu spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu software a hnuteľných vecí ďalej
uvedených (predmet speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo súpisovej zložky Rok výroby
1
neznámy
2
neznámy
3
neznámy
4
neznámy
5
neznámy
6
neznámy
7
neznámy
8
neznámy
9
neznámy
10
neznámy
11
neznámy
12
neznámy
13
neznámy
14
neznámy
15
neznámy
16
neznámy
17
neznámy
18
19
20
21
22

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

23
24
25

neznámy
neznámy
neznámy

Súpisová zložka - popis
Deň zápisu majetku Súpisová hodnota /EUR/
HR - Platy a mzdy, VČ: EČ: A00020
16.10.2018
1
Podsystém Práce a mzdy, VČ: EČ: A00004
16.10.2018
1
Podsystém UCS, Financovanie, VČ: EČ: A00005
16.10.2018
1
Poč.program Pokladňa, VČ: EČ: A00006
16.10.2018
1
Informačný systém CI, VČ: EČ: A00033
16.10.2018
1
Náraďovňa RMTZ, VČ: EČ: A00021
16.10.2018
1
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00008
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 angl., VČ: EČ: A00012
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00009
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00011
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00010
16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00016 (IMA502456) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00017 (IMA502455) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00018 (DIM50224)
16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00019 (IMA502452) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00023 (IMA502454) 16.10.2018
10
EPLAN electric., VČ: EČ: A00022 (IMA502457)
16.10.2018
10
SOLIDWORKS
Premium,
VČ:
EČ:
A00024
(IMA502453)
16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00026 (DIM50316) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00027 (DIM50318) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00029 (DIM50317) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00030 (DIM50320) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS
Premium,
VČ:
EČ:
A00031
(IMA502459)
16.10.2018
10
ROBGUIDE ACT.CODE V8, VČ: EČ: A00032
16.10.2018
10
AutoVue 3D Professio, VČ: EČ: A00025 (DIM50209)
16.10.2018
10
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28
33
36
37
38
39
40
41
42
43
87
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
186
187
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

neznámy
neznámy
neznámy
2007
neznámy
neznámy
neznámy
2009
2017
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
2008
neznámy
neznámy
2016
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
1993
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
1975
2017
2017
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
1995
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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Kopírovací stroj PANASONIC FP7813, VČ: EDP27J00012 EČ: 502445
Počítač 286, MS DOS, VČ:1TCG16B024659 EČ:502441
Počítač 286, MS DOS, VČ: EČ:502392
Ekonomický server HP WINDOWS SERVERSB5, VČ: EČ: 502446
Počítačová sieť, VČ: EČ: 502138
Dochádzkové hodiny PICOLLO RFID, VČ: EČ: 502442
Telefónna ústredňa PANASONIC D1232, VČ: EČ: 502443
Kamerový systém, VČ: EČ: 501424
Server Dell DELL WINDOWS SERVER 2016, VČ: F11LWL2 EČ: 502465
Notebook, VČ: EČ: 502449
Program.jednotka počítač 286, VČ: EČ: 501395
Notebook, VČ: EČ: 502450
Notebook AMILO Xi1526, VČ: YSLV039618, EČ: 502451
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502452
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502453
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502455
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502456
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502457
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502458
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502459
Multifunkčné zariadenie HP LASERJET M5025P, VČ: CNCXB27410 EČ: 502460
SIMATIC-programovací notebook, VČ: 6ES7713-1BB10 EČ: 502461
Poč.stanica PDM SOLIDWORKS, VČ: EČ: 502462
Tlačiareň CANON IMAGE PROGRAF iPF785, VČ: BATT 3439 EČ: 502464
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502454
Skartovací stroj, VČ: EČ: 500424
Skartovací stroj, VČ: EČ: 500425
DIAPROJEKTOR NORIS, VČ: EČ: 500761
Osciloskop BM556 VČ: 404109 EČ: 501283
Osciloskop SC 504, VČ: EČ: 501388
Logický analyzátor BM578, VČ: 320143 EČ: 501413
Univer. Čítač BM640, VČ: 512742 EČ: 501437
Videokamera PANASONIC, VČ: EČ: 502127
Pamäťový osciloskop PM3305/401, VČ:301 993 EČ: 502158
Automatický merač RLCG BM591, VČ: 910572 EČ: 502171
Multimeter PM2718, VČ: DY000862 EČ: 502234
Čítač BM641, VČ: 911680 EČ: 502309
CANON multifunkčné zariadenie I-Sensys MF8540 Cdn, VČ: EČ: 502391
R-NORMAL RN/E, VČ: EČ: 162500
Lemovačka ZM2/700, VČ: 2411393/69 EČ: 400494
Notebook DELL Latitude 5480 -CTO1
Notebook DELL Vostro 3568 i3-6100U
Notebook Esprimo Mobile
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo Thinkpad
Notebook Compaq
Notebook Compaq
Notebook Compaq
Notebook Compaq
Počítač Dx2250 + monitor
Počítač 386 DX
Počítač Amber A3200
Počítač Compaq
Počítač Compaq
Počítač Compaq
Počítač Compaq
Počítač DX 2250 + monitor 19"
Počítač DX2250
Počítač DX2250
Počítač DX2250 + monitor 19"
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16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
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234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
442
SPOLU

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2003
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2005
2006
2009
2007
2013
2013
2013
2013
2017
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
2015
2016
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
2015
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Počítač DX2250 + monitor 19"
Počítač HP Compaq
Počítač HP Compaq dx2250
Počítač HP Compaq dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP DX2450
Počítač HPdx2250
Počítač Intel Cel 1.7GB
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205 + monitor
Počítač LENOVO J205 +monitor
Počítač PC VEGA
Počítač PIII 550
Počítač Sempron
Počítač. zostava
Počítač HP Compaq
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Tlačiareň Canon Image Runner 253Oi
Tlačiareň HP LJ 5P
Tlačiareň HP DeskJET 1220C
Tlačiareň LJ 1020
Tlačiareň CANON LBP2900
Tlačiareň Canon LBP2900
Tlačiareň Canon LBP2900
Tlačiareň LJ 1020
Tlačiareň LJ 1018
Tlačiareň Canon LBP 2900
Tlačiareň Samsung ML2571N
Tlačiareň SAMSUNG ML2160
Tlačiareň CANON LBP 6030
Tlačiareň PROMARK-T1000
Tlačiareň HP DeskJet F4180
Tlačiareň HP DeskJet F4180
Ihličková tlačiareň A3 FX1170
Nokia E52-1
Nokia N95 8GB - 2 ks
Telefón Samsung Xcover271 - 3 ks
Telefón HTC Desire 300 - 3 ks
Telefón Xperia M2 - 2 ks
monitor AOC i2757FM 27
Software + Hardware
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16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
02.08.2019

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
250
1
1
1
1
1
30
30
20
50
5734

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Všetky vyššie uvedené majetkové položky, ktoré sú zapísané do súpisu konkurznej podstaty pod č. 1 –
25, 28, 33, 36 – 43, 87, 107 – 120, 172 – 184, 186, 187, 214 – 259, 261 – 287, 442 sa speňažujú ako
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celok – súbor majetku č. 13. V prípade záujmu o niektoré položky, ktoré sa speňažujú v rámci vyššie
uvedeného súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu za celý súbor majetku, nie len za
jeho časti, nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný. Upozorňujeme, že prevod software –
SolidWorks na nového majiteľa, bude spojený s dodatočnými nákladmi, nakoľko podľa vyjadrení
distribútora tohto softwaru, sa pre jeho presun z Úpadcu na ďalšiu osobu, vyžaduje jeho aktualizácia na
aktuálnu verziu, s čím sú spojené nie zanedbateľné výdavky, nakoľko vyššie uvedené verzie sú roky 2013
resp. 2014.
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
Súbor majetku sa predáva v stave v akom sa nachádza, t. j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich
častí.
Kúpna cena v treťom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 50 % z určenej súpisovej
hodnoty t. j. 2.867,- Eur bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude prihliadať
a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely konkurzného
konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 20 % zo súpisovej hodnoty, t. j.
860,10- Eur, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo „13“. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“.
Zábezpeka musí byť pripísaná na účet vedený pre účely konkurzného konania najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento
účet, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu
s cenovou ponukou. Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej
zábezpeky v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú
záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):

záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez
DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
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ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
V prípade záujmu o osobnú obhliadku prosíme kontaktovať mailom správcu za účelom jej dohodnutia.
Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za súbor majetku.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 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.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K096519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – III. kolo
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku Úpadcu
spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených (predmet
speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo
zložky

súpisovej Rok
výroby

291

neznámy

292

neznámy

293
294
295
296

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

297

neznámy

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

Súpisová zložka - popis Počet
Skrinka
dvojdverová
stredná
63
Skrinka
dvojdverová
veľká
21
Výkresový trezor kovový
A1
20
Vešiaková stena
1
Kovový vešiak
15
Kovová skriňa 2-dver.
192
Nadstavec kovový 2dver.
48
Skrinka
dvojdverová
nízka
24
Dvojdverový šatník
8
Jednodverový šatník
2
Policová skrinka nízka
21
Dvojdverový podstavec 50
Stôl dvojstranný
89
Manipulačný stôl
56
Jednostranný stôl
22
Rohový stôl
5
Policová skrinka 1-diel
7
Stoličky
266
Kreslo kancelárske
27
Jednodiel dverový
2
Kreslo čalúnené
23
Barová skrinka
2
Konferenčný stolík
9
Nástenka
1

Deň
majetku

zápisu Súpisová hodnota ks Súpisová hodnota spolu
/EUR/
/EUR/

16.10.2018

5

315

16.10.2018

7

147

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

20
5
1
10

400
5
15
1920

16.10.2018

5

240

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

5
7
10
5
5
10
30
10
30
10
4
5
5
5
10
20
10

120
56
20
105
250
890
1680
220
150
70
1064
135
10
115
20
180
10
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315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

331

neznámy

332
333
334
335
336
337
338
339
340

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

341
342
343

neznámy
neznámy
neznámy

344
345

neznámy
neznámy

346
SPOLU

neznámy
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Skrinka policová veľká
20
Zásuvková skrinka
33
Skrinka policová stredná 32
Podstavec zásuvkový
16
Kovový šatník 2-dielny
101
Šatník 1-dielny
6
Nadstavec na šatník
3
Pracovný stôl
11
Sedacia súprava
1
Nábytková stena
3
Policová zostava drevená 1
Kuchynská linka
1
Kreslo kožené
2
Kovový regál
216
Lavica
22
Kovová skrinka
106
Kovový pracovný stôl 1str.
16
Kovový pracovný stôl 2str.
6
Registračka
7
Skrinka zásuvková veľká 2
Kovová skriňa 1-dver.
10
Manipulačný kovový stôl 18
Registračka drevo
9
Zám. kovový stôl
35
Manipulačný vozík
9
Kovová skrinka 2-dver. 2
Kovová
skrinka
na
náradie
25
Kovový trezor
2
Registračka kovová
8
Plastová
nádoba
na
prádlo
2
Trojdverový šatník
1
Výkresový trezor kovový
A0
7
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16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

15
5
5
5
15
10
5
20
100
30
10
20
20
8
10
10

300
165
160
80
1515
60
15
220
100
90
10
20
40
1728
220
1060

16.10.2018

20

320

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

30
10
10
20
30
10
20
30
10

180
70
20
200
540
90
700
270
20

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

10
50
10

250
100
80

16.10.2018
16.10.2018

5
10

10
10

16.10.2018

20

140
16920

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Všetky vyššie uvedené majetkové položky, ktoré sú zapísané do súpisu konkurznej podstaty pod č. 291 –
346 sa speňažujú ako celok – súbor majetku č. 15. V prípade záujmu o niektoré položky, ktoré sa
speňažujú v rámci vyššie uvedeného súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu za celý
súbor majetku, nie len za jeho časti, nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný. Úspešný
záujemca – víťaz ponukového konania, však nie je povinný vypratať všetky vyššie uvedené položky, tie
o ktoré nebude mať záujem, preberať nemusí.
2. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
3. Súbor majetku sa predáva v stave v akom sa nachádza, t. j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich
častí.
4. Minimálna kúpna cena v tomto kole ponukového konania nie je určená, správca je však oprávnený
odmietnuť neprimerane nízku ponuku, ako aj všetky predložené ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu.
Záujemca zloží na účet vedený pre účely konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768
7591, zálohu vo výške 10 % zo súpisovej hodnoty, t. j. 1.099,80- Eur, pričom ako variabilný symbol
uvedie číslo „15“. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno
a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet vedený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre účely konkurzného konania najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade,
že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento účet, správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedie aj číslo
účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej zábezpeky v prípade, že ponuka nebude
vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po
vyhodnotení ponukového konania.
Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):

záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez
DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
6. Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
7. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
8. Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
V prípade záujmu o osobnú obhliadku prosíme kontaktovať mailom správcu za účelom jej dohodnutia.
Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
9. Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
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všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za súbor majetku.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené 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.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

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

K096520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Majzel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 74/26, 059 41 Tatranská Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/141/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/141/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Milan Majzel, nar. 28.01.1979, Štúrova 74/26,
059 41 Tatranská Štrba, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca
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K096521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 22/43, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/620/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/620/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: František Pompa, nar. 15.09.1978, trvale
bytom SNP 22/43, 06101 Spišská Stará Ves podnikajúci pod obchodným menom František Pompa, s miestom
podnikania Slov. nár. povstania 22/43, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 35 215 844, týmto správca v zmysle §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K096522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrová 81, 086 02 Petrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/624/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/624/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ján Billý, nar.
23.04.1947, týmto zverejňuje zapísanie jednej nezabezpečenej pohľadávky, ktorá jej bola doručená dňa
30.10.2019, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 6, veriteľ: Poštová banka, a. s., IČO: 31 340 890, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
právne zast.: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., IČO: 47 232 471, prihlásená suma: 2 522,16 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 3 písm. b)
ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
V Prešove, dňa 31.10.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa
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K096523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karala Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigla 2, 086 37 Cigla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/672/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/672/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01
Vranov nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka Ladislav Karala, nar. 16.02.1980, bytom Cigla 2, 086
37 Cigla, týmto 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 26.09.2019, s poukazom na § 167h ods. 4 ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
speňažiteľného majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
správca konkurznej podstaty
Zast.

Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár spoločnosti

K096524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 219, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/577/2019 zo dňa 7.8.2019, bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok Úpadcu Darina Jarková, nar. 19.6.1988, Čičava 219, 093 01 Čičava a zároveň do funkcie správcu
úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 155/2019 zo dňa 13.8.2019 a teda predmetné uznesenie nadobudlo
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.8.2019.
Týmto ako správca dlžníka Darina Jarková, nar. 19.6.1988, Čičava 219, 093 01 Čičava oznamujem, že
postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR)
som nezistil majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Darina Jarková,
nar. 19.6.1988, Čičava 219, 093 01 Čičava, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
2OdK/577/2019 zo dňa 7.8.2019 na majetok dlžníka: Darina Jarková, nar. 19.6.1988, Čičava 219, 093 01
Čičava, zrušuje.

V Prešove, 31.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K096525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 104, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/589/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/589/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ladislav Dunka,
bytom: 059 02 Slovenská Ves 104, nar. 27.10.1972 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých
prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

So sídlom:

Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové

IČO:

24 785 199

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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Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 06.11.2019

17 502,34€
1
30.10.2019
Neuplatnené
3/K-1
30.10.2019

V Prešove, dňa 31.10.2019
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

K096526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 255/6, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/331/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/331/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Petra Sýkorová,
nar. 24.10.1980, bytom: 9. mája 255/6, 059 21 Svit, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Strojnícka 13, 080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na
adrese recovery@hmg.sk, alebo na tel.: +421 905 784 189.

V Prešove, dňa 31.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca dlžníka

K096527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulko Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1777 / 20, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/412/2019 S1565
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 06.11.2019

Okresný súd Prešov
2OdK/412/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Gejza Pulko, nar.
17.05.1970, bytom: Podskalka 1777/20, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Strojnícka 13, 080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na
adrese recovery@hmg.sk, alebo na tel.: +421 905 784 189.

V Prešove, dňa 31.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca dlžníka

K096528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 164, 090 03 Ladomirova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/643/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/643/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis"):
Typ
majetku

Súpisová zložka majetku

Súpisová
hodnota [EUR]

Stavba

Dom súp. č. 164 postavená na pozemku Zastavaná plocha a nádvorie parc. č. 1246/170 o výmere 770m2 v
15.000,-€
katastrálnom území Ladomirová obce Ladomirová v okrese Svidník, v spoluvlastníckom podiele 1/2.

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 30.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 125, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/637/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/637/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka: Michal Červeňak, nar. 18.02.1983, trvale bytom Lukov 125, 086 05 Lukov, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/637/2019 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

·

veriteľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:35 942 436, so sídlom Einsteinova 25 851 01 Bratislava

a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 20: v celkovej sume 3.757,08 €
b. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 21: v celkovej sume 130,- €

V Prešove, dňa 31.10.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K096530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A, 080 01 Prešov,
IČO: 36 458 872 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 (ďalej len
„Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Sídlo: Ul. 29. augusta 08-10, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30 807 484
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 32.927,59 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 30.09.2019
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 371
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 04.10.2019

K096531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikša Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 6517 / 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/647/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/647/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov
Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia,
ev.č.: PO697EC, VIN:
TMBEFF613X0083829, typ: AA SEDAN,
farba červená, rok výroby 1998, pojazdné

Súpisová
hodnota
[EUR]
400.00

Dôvod
zapísania do
súpisu

Dátum
zapísania do
súpisu

majetok dlžníka
ku dňu
24.10.2019
vyhlásenia OdK

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby
Nie

Nie

K096532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 22/43, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/620/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/620/201
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka František Pompa, nar. 15.09.1978, trvale bytom SNP 22/43, 061 01 Spišská
Stará Ves podnikajúci pod obchodným menom František Pompa, s miestom podnikania Slov. nár. povstania
22/43, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 35 215 844, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov,
č.k. 5OdK/620/2019 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku doručenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta
2, 851 04 Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 35 937 874. Celková prihlásená suma 5.178,48 Eur.
V Humennom dňa 23.10.2019
JUDr. Daniel Fink, správca

K096533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreveniaková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 159, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/699/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/699/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K096534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Škovránko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľovka 98, 067 45 Topoľovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/667/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/667/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.8.2019, sp. zn.: 5OdK/667/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ladislav Škovránko, nar. 10.10.1979, trvale bytom Topoľovka 98, 067 45 Topoľovka (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 169/2019 dňa 3.9.2019.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca.krizova@gmail.com.
V Prešove, dňa 23.9.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K096535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Tököly
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 15, 049 23 Nižná Slaná - Nižnoslanská Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/228/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/228/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 08.06.2018, sp.zn.: 26OdK/228/2018 (ďalej
len „ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : František Tököly, narodený 16.11.1965, bytom : Rudná
15, 049 23 Nižná Slaná – Nižnoslanská Baňa , (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE
prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje
správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752
(ďalej len „ Správca podstaty “).
Uznesenie bolo dňa 14.06.2018 zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.114/2018, K041748.

Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K096536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 276, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/57/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9OdK/57/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Balla, správca majetku dlžníka Peter Radič, nar.: 06.03.1983, bytom: Slavošovce 276, 049 36
Slavošovce , konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9OdK/57/2019, týmto v súlade s
ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
V Košiciach, dňa 31.10.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K096537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Sepeši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokšov-Bakša 305, 044 13 Kokšov-Bakša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/184/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/184/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Text:
Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/184/2018 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Sepeši Branislav, nar.: 18.02.1974, bytom: Kokšov-Bakša 305, 044 13
Kokšov-Bakša (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Sepeši Branislav, nar.: 18.02.1974, bytom:
Kokšov-Bakša 305, 044 13 Kokšov-Bakša, končí.

V Košiciach, dňa

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

K096538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/295/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho

konkurzu - 2. kolo

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/295/2019 zo dňa 13.6.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka : Ernest FAKO, narod. 5.12.1964, bytom Blažice 99, 044 16 Blažice a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 119/2019.

Správca týmto zverejňuje podmienky 2. kola verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167 n, ods.1/ a § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Blažice, okres Košice-okolie, zapísané na LV č.46 a to parcely
registra „C“:
·
·
·

č.p. 119 o výmere 571 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, , spoluvlastnícky podiel
1/22, súpisová hodnota 50,00 eur,
parcela č. 120 o výmere 581 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/22, súpisová
hodnota 50,00 eur.
stavba na parcele číslo 119, súpisné číslo 99, druh stavby: rodinný dom, spoluvlastnícky podiel
1/22, súpisová hodnota je 2000 eur.

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 32OdK/295/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /295/2019.

3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p 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
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec 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. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/295/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
- 2. kolo

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/295/2019 zo dňa 13.6.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka : Ernest FAKO, narod. 5.12.1964, bytom Blažice 99, 044 16 Blažice a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 119/2019. V l. kole ponukového konania do kancelárie
správcu nebola doručená žiadna ponuka.

Správca týmto zverejňuje podmienky 2. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
l. osobný automobil zn. ŠKODA FELICIA, výrobca motora Volkswagen AG DEU, farba zelená metalíza, rok
výroby 1998, evidenčné číslo KS262DJ, VIN: TMBEhh614W0826715, nepojazdné, veľmi opotrebované,
vhodné na súčiastky.

Súpisová hodnota : za najvyššie ponuknutú kúpnu cenu.

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 32OdK/295/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /295/2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p 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
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec 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. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka Huta 118, 055 65 Smolnícka Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/79/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Jozef Oravec, narodený: 26.02.1955, bytom: Smolnícka Huta
118, 055 65 Smolnícka Huta týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do
kancelárie správcu doručené nasledovné prihlášky pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, právny dôvod vzniku: zmluva o poskytnutí
pôžičky 13555000004463, iná pohľadávka, celková suma 10746,27 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, právny dôvod vzniku: zmluva o poskytnutí
spotrebiteľského úveru č. 003677411170512, iná pohľadávka, celková suma 3 248,76 €
V Košiciach, dňa 31.10.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K096541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barényi Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1110 / 1, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1958
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/117/2017 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/117/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Viliam
Barényi v konkurze, Považská 1, 040 11 Košice, nar. 11. 12. 1958 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 31. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K096542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 386, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2017
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Pripísanie poznámky o spornom zápise

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k nasledovným súpisovým zložkám majetku zapísaným do súpisu majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 197/2017 zo 16.10.2017

Stavba
Druh stavby: rodinný dom; súpisné číslo: 181; na pozemku parc. č.: 705; obec: Ruskov; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Ruskov; číslo LV: 1258; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6; súpisová hodnota majetku: 10
000,00 EUR
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera: 1212 m2; obec: Ruskov; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Ruskov; číslo LV: 1258; parcelné číslo: 705; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6; súpisová hodnota
majetku: 6 000,00 EUR
Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera: 2995 m2; obec: Ruskov; štát: SR; názov katastrálneho územia: Ruskov; číslo
LV: 1258; parcelné číslo: 706 ; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6; súpisová hodnota majetku: 15 000,00 EUR

Dôvod zápisu spornej poznámky: Úpadca Dušan Hudák, nar. 17.04.1960, trvale bytom Ruskov 386, 044 19
Ruskov, po vyhlásení konkurzu dňa 10.09.2019 podpísal darovaciu zmluvu, predmetom ktorej bol jeho
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6 k nehnuteľnostiam na druhú podielovú spoluvlastníčku Máriu Riškovú,
napriek tomu, že podľa § 44 ods 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj
konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu; Okresný
úrad Košice - okolie, katastrálny odbor, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolil dňa 26.09.2019
pod V - 3464/2019. Dôvod sporného zápisu tak spočíva vo vzniknutom rozpore medzi skutočnosťou týkajúcou sa
zápisu vlastníckeho práva k 1/6 k nehnuteľnostiam úpadcu v súpise majetku všeobecnej podstaty a zápisu na LV
č. 1258 vedenom Okresným úradom Košice-okolie, odbor katastrálny, v kat. území Ruskov, obec Ruskov, kde
ako výlučná vlastníčka nehnuteľností v celosti je zapísaná Mária Rišková.
Osoba, v ktorej prospech pochybnosti sporného zápisu svedčia: Mária Rišková, rod. Hudáková, nar.
08.04.1957, bytom Ruskov 390, 044 19 Ruskov
Deň sporného zápisu 18.10.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K096543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Marián Šanta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olšovany 68, 044 19 Olšovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/427/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/427/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Mgr. Marián Šanta, nar. 10.06.1973, bytom: Olšovany 68, 044 19
Olšovany, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
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ZKR), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, 31.10.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K096544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Marcinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 162, 044 58 Kechnec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/488/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/488/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka: Judita Marcinová, nar. 11.03.1991, bytom: Kechnec 162, 044 58 Kechnec, oznamuje, že
došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý bol uverejnený v OV č. 201/2019 dňa 17.10.2019, a to čiastočným
vyplatením nákladov konkurzu v zmysle ust. § 167u ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Judita
Marcinová,
nar.
11.03.1991,
bytom:
Kechnec
162,
044
58
Kechnec,
sa
končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa týmto
oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 31.10.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K096545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúša Čáka Trenčianskeho 319/41, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/357/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/357/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. kolo
Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/357/2019 zo dňa 16.7.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Ladislav Balog, narod. 23.8.1958, bytom : Matúša Čáka Tenčianskeho 319/41. 044 42 Rozhanovce
a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01
Michalovce. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 139/2019 dňa 22.7.2019,
K062579.

Správca týmto zverejňuje podmienky 2. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
l. osobný automobil HYUNDAI SONATA EF , VIN KMHEN41FP2A509800, r.v. 2005, EČV: KS092DT, značne
opotrebované.
Súpisová hodnota 1000 eur

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/357/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /357/2019.

3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p 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
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec 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. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Pelegrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 711/1, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/214/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
I. Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 26OdK/214/2019 zo dňa 09.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Norbert Pelegrin, nar. 24.05.1978, bytom: Oslobodenia 711/1, 045 01 Moldava nad Bodvou a
za správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice,
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 92/2019 dňa 15.05.2019 a správcovi
podstaty bolo doručené dňa 10.05.2019.
V základnej prihlasovacej lehote boli správcovi doručené 4 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
·
·
·
·

VÚB, a.s. Bratislava v celkovej sume
VÚB, a.s. Bratislava v celkovej sume
VVS, a.s. Košice v celkovej sume
Východoslovenská energetika, a.s. Košice v celkovej sume

6.574,54 EUR
23,45 EUR
56,54 EUR
753,50 EUR

Po základnej prihlasovacej lehote neboli správcovi doručené žiadne prihlášky.
V zákonnej lehote nebol správcovi doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní ku dňu zostavenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tohto rozvrhu je vo výške 7.408,03 EUR.
Správca spracoval súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2019
dňa 02.08.2019.
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty dlžníka:
Súpisová položka č. 1 – hnuteľná vec
Motorové vozidlo VAZ 2103 AA sedan, EČ KS213AR, VIN 796197, rok výroby: 1978, stav opotr.:
nepojazdné – súpisová hodnota: 100,00 EUR
Súpisová položka č. 2 – hnuteľná vec
Nákladný príves UNIKOL PS400, EČ KS982YF, VIN U59V0400391UV1305, výroby: 2010, stav opotr.:
používané – súpisová hodnota: 250,00 EUR
Správca vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 158/2019 dňa 16.08.2019.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená 1 ponuka na kúpu motorového vozidla VAZ
2103 AA sedan EČ KS213AR – súpisová položka č. 1.
Správca uzavrel dňa 02.09.2019 Kúpnu zmluvu so záujemcom - Dominik Pelegrin, Orechová 341/3, 045
01 Mokrance, ktorý ponúkol kúpnu cenu za vyššie uvedenú hnuteľnú vec – motorové vozidlo VAZ 2103
AA sedan vo výške 100,00 EUR (slovom: jednosto eur). Suma bola pripísaná na účet správcu dňa
26.08.2019.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená 1 ponuka na kúpu motorového vozidla
Nákladný príves UNIKOL PS 400, EČ KS982YF – súpisová položka č. 2.
Správca uzavrel dňa 02.09.2019 Kúpnu zmluvu so záujemcom - Róbert Kurej, Háj 108, 044 02 Turňa nad
Bodvou, ktorý ponúkol kúpnu cenu za vyššie uvedenú hnuteľnú vec – nákladný príves UNIKOL PS400 vo
výške 250,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur). Suma bola pripísaná na účet správcu dňa 26.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa
16.09.2019 oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
II. Rozvrhová časť
Celková suma z výťažku zo speňaženia majetku dlžníka: 350,00 EUR
Celková suma nákladov konkurzu: 239,84 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 110,16 EUR

·
·
·
·
·
·

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
Súpisová položka č. 1 – hnuteľná vec – motorové vozidlo VAZ 2103 AA sedan, EČ KS213AR
Súpisová položka č. 2 – hnuteľná vec – nákladný príves UNIKOL PS400, EČ KS982YF
2. Špecifikácia nákladov konkurzu:
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z., za obdobie 05/2019 až 10/2019 á 30 EUR, celkom 180,00 EUR
Odmena správcu z výťažku v sume 53,10 EUR
Notárske poplatky v sume 5,74 EUR
Súdny poplatok v zmysle zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vo výške 0,2 % z výťažku v sume
1,00 EUR.
Výpočet odmeny správcu z výťažku:
Podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie hnuteľnej veci v sume 100,00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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EUR patrí správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad 30,00
EUR do 100,00 EUR, čo činí 10,50 EUR, spolu v sume 15,30 EUR.
Podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie hnuteľnej veci v sume 250,00
EUR patrí správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad 30,00
EUR do 250,00 EUR , čo činí 33,00 EUR, spolu v sume 37,80 EUR.
Zo sumy výťažku budú uspokojení veritelia v pomere 0,0148703 zistených súm prihlásených pohľadávok
nasledovne:
Veriteľ
VÚB, a.s. Bratislava
VÚB, a.s. Bratislava
VVS, a.s. Košice
Východosl. energetika a.s. Košice
Spolu

Zistená suma
6.574,54
23,45
56,54
753,50
7.408,03

% podiel
88,75 %
0,32 %
0,76 %
10,17 %
100 %

Uspokojenie veriteľa v EUR
97,77
0,35
0,84
11,20
110,16

V zmysle § 167u ods. 2 ZKR posledná veta – náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Výzva:
Správca zároveň vyzýva veriteľov dlžníka, aby mu písomne na adresu správcu: JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1,
040 01 Košice, alebo e-mailom na adresu: biros@atknet.sk oznámili čísla svojich účtov v tvare IBAN
a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku odoslať.
Poučenie:
Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu (§ 167u ods. 3 ZKR).

V Košiciach, dňa 31.10.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K096547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúša Čáka Trenčianskeho 319/41, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/357/2019 S1035
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/357/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Dobrovolská dlžníka Ladislav Balog, narod. 23.8.1958, bytom Matúša
Čáka Trenčianskeho 319/41, 044 42 Rozhanovce, v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod spis. zn.
32OdK/357/2019, v zmysle ustanovenia § 167l ods.3 ZKR o z n a m u j e , že do kancelárie správcu so sídlom:
J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
doručená: prihláška nezabezpečeného veriteľa:
- dňa 14.10.2019 pod por.č. 25 - Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna č.48, Bratislava, IČO 35 831 154, v celkovej
prihlásenej sume 621,48 € pozostávajúcej z istiny 609,93 € a úrokov z omeškania vo výške 11,55 €
Právnym dôvodom vzniku pohľadávky bolo nesplatenie úveru , čo bolo potvrdené právoplatným a
vykonateľným exekučným titulom - Rozsudkom vydaným Okresným súdom Košice-okolie pod sp.zn.
17Csp/37/2018.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr.Viera Dobrovolská, správca

K096548
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
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu: 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, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov oznamuje, že pohľadávka nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Veriteľ:
Sídlo:

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 811 02 Bratislava

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

2.452,12 EUR
1
31.10.2019
neuplatnené
2
31.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K096549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Jozef Toľog, nar. 05.01.1966, bytom .Bracovce 78, 072 05 Bracovce,
vyhlásil 3.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty - súpisové zložky majetku č. 8 a 9 (zverejnené v OV č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 pod
číslom K0888539).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 18.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 28.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená záväzná ponuka jedného záujemcu:
Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 050 907
V súlade s podmienkami verejného ponukového konania si správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.
Vzhľadom na súpisovú hodnotu súboru majetku, ktorý bol predmetom 3. verejného ponukového konania,
považujem ponúknutú kúpnu cenu záujemcu č. 1 za neprimerane nízku a preto verejné ponukové konania
prehlasujem za neúspešné
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 2.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 8 a 9 je
ukončené.

V Michalovciach dňa 31.10.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
správca zn. S1923

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Jozef Toľog, nar. 05.01.1966, bytom .Bracovce 78, 072 05 Bracovce,
vyhlásil 3.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty - súpisové zložky majetku č. 4,5,6 a 7 (zverejnené v OV č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 pod
číslom K029803)
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 18.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 28.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená ponuka jedného záujemcu:
Ing. Dávid Šoltés, Teriakovce 220, 080 05 Teriakovce.
V súlade s podmienkami verejného ponukového konania si správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.
Vzhľadom na súpisovú hodnotu súboru majetku, ktorý bol predmetom 3. verejného ponukového konania,
považujem ponúknutú kúpnu cenu záujemcu č. 1 za neprimerane nízku a preto verejné ponukové konania
prehlasujem za neúspešné.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 3.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č.4,5,6 a 7
je ukončené.

V Michalovciach dňa 31.10.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
správca, zn. S1923

K096551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/302/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Jozef Toľog, nar. 05.01.1966, bytom .Bracovce 78, 072 05 Bracovce,
vyhlásil 2.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty - súpisové zložky majetku č. 1, 2 a 3 (zverejnené v OV č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 pod
číslom
K092802.
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 18.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 28.10.2019.).
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 3.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č.1,2 a 3 je
ukončené.
V Michalovciach, dňa 31.10.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.

K096552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Čičvák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 0, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/278/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/278/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Ing. Anton Čičvák, nar.: 23.03.1947, bytom: 044 41 Sady
nad Torysou, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Anton Čičvák, s miestom podnikania: Kalinovská
2, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 41 450 132, týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 druhej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok nezabezpečených veriteľov proti všeobecnej
podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K096553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Čičvák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 0, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/278/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/278/2019

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

Aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty
Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Ing. Anton Čičvák, nar.: 23.03.1947, bytom: 044 41 Sady
nad Torysou, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Anton Čičvák, s miestom podnikania: Kalinovská
2, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 41 450 132, týmto 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 aktualizovaný súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a najmä inými osobami správca konštatuje, že dlžník disponuje týmto majetkom,
ktorý je spôsobilý na zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty:
Popis: peňažné pohľadávky z účtu
Por.
č.
Popis

1.

2.

3.

Dôvod
zápisu

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

§
167h
ods.
1 05.08.2019 70,00
ZKR
§
167h
Výťažok zo speňaženia nehnuteľností pôvodne zaradených do súpisu všeobecnej podstaty pod por.
ods.
1 08.08.2019 38,91
č. 1 - 7 (OV č. 155/2019 zo dňa 13.08.2019)
ZKR
Regresný nárok veriteľa – úpadcu voči dlžníkovi Kateřine Kissovej, Němcovej 20, 040 01 Košice v
zmysle § 308 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za obdobie
november 2018 - máj 2019.
Vyhlásením veriteľa - úpadcu došlo k jeho ručeniu za záväzok dlžníka Kateřiny Kissovej zo zmluvy o
spotrebiteľskom úvere č. 224788, uzavretej dňa 12.03.2004, so spoločnosťou: Československá
obchodná banka, a.s. - pobočka zahraničnej banky, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO:
308 050 66.
§
167h
Na základe príkazu na začatie exekúcie zrážkami z dôchodku, EX 3728/2013, vydaného JUDr.
ods.
1 09.08.2019 217,60
Jozefom Kapronczaiom, súdnym exekútorom, Exekútorský úrad Galanta zo dňa 07.09.2018 boli
ZKR
oprávnenému ČSOB, a.s., Michalská 18, 811 01 Bratislava mesačne zasielané úhrady (zrážky z
dôchodku dlžníka – Ing. Antona Čičváka) od 14.11.2018 vo výške 427,96 EUR.
Dlžník Kateřina Kissová – oddlžená v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
26OdK/4/2017
Istina – 2.995,72 EUR
Prihlásená pohľadávka správcom vo výške istiny dňa 09.08.2019
Výťažok z konkurzu Kateřiny Kissovej – 217,60 EUR
Peňažná pohľadávka patriaca do konkurznej podstaty vo výške 70,00 EUR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K096554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGAPE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 670 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2017 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
splátka v reštrukturalizácii, dlžník: DOPRASTAV, a.s., výška splátky: 237,84 €

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: 06.11.2019

K096555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka 52:
Finančná hotovosť: 1674,67 €;
Deň zapísania: 31.10.2019;
Súpisová hodnota: 1674,67 €
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR - Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu.

V Košiciach, dňa 31.10.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K096556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Slavko Peták, nar. 10.04.1974, trvale bytom Stolárska 2678/1, 052 01
Spišská Nová Ves vyhlasuje na majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod súp. položkami 1 - 51
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
s. p.
Popis
č.
Pozemok, parcelé číslo 1007/3 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 382 m2, vedený na LV č. 656, okres
1
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1007/5 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 71 m2, vedený na LV č. 656, okres
2
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1009/1 registra "C", druh pozemku vodná plocha, výmera 1678 m2, vedený na LV č. 656, okres
3
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 296/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2125 m2, vedený na LV č. 734, okres
4
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 328 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6775 m2, vedený na LV č. 734, okres

výmera
podiel
(m)
382

1/3465

71

1/3465

1678

1/3465

2125

1/110
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Pozemok, parcelé číslo 328 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 6775 m2, vedený na LV č. 734, okres
6775
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 383 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 5608 m2, vedený na LV č. 734, okres
5608
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 436 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2645 m2, vedený na LV č. 734, okres
2645
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 437 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1701 m2, vedený na LV č. 734, okres
1701
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 467 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 2897 m2, vedený na LV č. 734, okres
2897
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 488/1 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 4597 m2, vedený na LV č. 734, okres
4597
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 592 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 42 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská
42
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 630 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 1365 m2, vedený na LV č. 734, okres
1365
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 675 registra "E", druh pozemku orná pôda, výmera 3080 m2, vedený na LV č. 734, okres
3080
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 676 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 386 m2, vedený na LV č. 734, okres
386
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 797/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1275 m2, vedený na LV č. 734,
1275
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 798 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 485 m2, vedený na LV č. 734, okres
485
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 811/1 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 448 m2, vedený na LV č. 734,
448
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 811/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1630 m2, vedený na LV č. 734,
1630
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 812 registra "E", druh orná pôda, výmera 438 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
438
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 868/2 registra "E", druh pozemku trvalý trávny porast, výmera 1237 m2, vedený na LV č. 734,
1237
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 956 registra "E", druh orná pôda, výmera 2312 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
2312
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 993 registra "E", druh orná pôda, výmera 4946 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
4946
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 90524/3 registra "E", druh orná pôda, výmera 916 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská
916
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 90630 registra "E", druh orná pôda, výmera 181 m2, vedený na LV č. 734, okres Spišská Nová
181
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 845/2 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 1931 m2, vedený na LV č. 807, okres
1931
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1066 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 158767 m2, vedený na LV č. 850, okres
158767
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1069/28 registra "E", druh ostatná plocha, výmera 1361 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
1361
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1109/1 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 1448 m2, vedený na LV č. 868, okres
1448
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1109/2 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 2158 m2, vedený na LV č. 868, okres
2158
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/1 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 6447 m2, vedený na LV č. 868, okres
6447
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/2 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 62 m2, vedený na LV č. 868,
62
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/3 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5584 m2, vedený na LV č. 868,
5584
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/4 registra "E", druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 975 m2, vedený na LV č. 868,
975
okres Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/31 registra "E", druh orná pôda, výmera 443 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
443
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/32 registra "E", druh orná pôda, výmera 1598 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská
1598
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/33 registra "E", druh orná pôda, výmera 88 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská Nová
88
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1111/41 registra "E", druh orná pôda, výmera 67 m2, vedený na LV č. 868, okres Spišská Nová
67
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3465
Pozemok, parcelé číslo 1071/5 registra "E", druh orná pôda, výmera 5648 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
5648
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1075/4 registra "E", druh orná pôda, výmera 5849 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
5849
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
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Pozemok, parcelé číslo 1146/16 registra "E", druh orná pôda, výmera 3259 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1307 registra "E", druh orná pôda, výmera 6221 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1426 registra "E", druh orná pôda, výmera 9316 m2, vedený na LV č. 878, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1072/18 registra "E", druh trvalý trávny porast, výmera 2605 m2, vedený na LV č. 900, okres
Spišská Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1073/30 registra "E", druh orna pôda, výmera 3812 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1075/3 registra "E", druh orna pôda, výmera 5722 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1469 registra "E", druh orna pôda, výmera 4306 m2, vedený na LV č. 900, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1078/7 registra "E", druh orna pôda, výmera 1077 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1104/17 registra "E", druh orna pôda, výmera 1948 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská
Nová Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1397 registra "E", druh orna pôda, výmera 5245 m2, vedený na LV č. 926, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1352 registra "E", druh orna pôda, výmera 6989 m2, vedený na LV č. 1004, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110
Pozemok, parcelé číslo 1276 registra "E", druh orna pôda, výmera 5953 m2, vedený na LV č. 1107, okres Spišská Nová
Ves, obec Spišský Hrušov, k. ú. Spišská Nová Ves, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/110

3259

1/110

6221

1/110

9316

1/110

2605

1/110

3812

1/110

5722

1/110

4306

1/110

1077

1/110

1948

1/110

5245

1/110

6989

1/110

5953

1/110

Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť len pre všetky súpisové položky spolu ako súbor vecí.
2. Majetok úpadcu bude speňažený za najvyššie ponuknutú cenu.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
2. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra
nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
3. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
4. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
5. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (Mgr. Tomáš
Sabadoš, správca, Mlynárska 15, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie PETÁK – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 15 kalendárnych dní od zverejnenia tejto
ponuky;
6. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
7. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu, resp. tel. č.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100 % z ponúkanej
kúpnej ceny. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy uhradená záloha prepadne v prospech
všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov /
veriteľskému výboru spolu s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov /
veriteľský výbor správcovi e-mailom prijatie/neprijatie ponuky/ponúk (ak sú tieto orgány zriadené).
6. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov /
veriteľského výboru o prijatí ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle
ktorej úspešný záujemca doplatí zostatok kúpnej ceny správcovi najneskôr v deň podpisu kúpnej ceny.
7. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
8. Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov / veriteľského výboru odmietnuť
z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com alebo
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na tel. č. 0902 884 872.
Číslo účtu: SK80 0900 0000 0004 4806 5910
Variabilný symbol: 302862019

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K096557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vagaský Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1364 / 24, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/355/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/355/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžnika: Pavol Vagaský, nar. 13.06.1969, trvale bytom Gorkého 1364/24, 075 01 Trebišov na základe
uzavretia kúpnej zmluvy so záujemcom o súbor majetku patriací do podstaty úpadcu vylučuje zo súpisu majetku
úpadcu:
Súpisová položka 1:
Pozemok parcela číslo 85/11 o výmere 2362858 m2 druh lesný pozemok, evidovaný na LV č. 80, k.ú. Zlatník,
obec Zlatník, okres Vranov nad Topľou, vlastníctvo: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/100 k celku;
Deň zapísania: 10.08.2019;
Súpisová hodnota: 4 800,00 €
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika.
Poznámka: podľa § 167s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.

Súpisová položka 2:
Pozemok parcela číslo 85/117 o výmere 82554 m2 druh trvalý trávnaty porast, evidovaný na LV č. 11, k.ú.
Zlatník, obec Zlatník, okres Vranov nad Topľou, vlastníctvo: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/100 k celku;
Deň zapísania: 10.08.2019;
Súpisová hodnota: 150,00 €
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika.
Poznámka: podľa § 167s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka 3:
Pozemok parcela číslo 85/128 o výmere 5986 m2 druh ostatná plocha, evidovaný na LV č. 81, k.ú. Zlatník, obec
Zlatník, okres Vranov nad Topľou, vlastníctvo: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/100 k celku;
Deň zapísania: 10.08.2019;
Súpisová hodnota: 50,00 €
Dôvod zapísania: podielové spoluvlastníctvo dlžnika.
Poznámka: podľa § 167s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžnika oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť z majetku dlžnika za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.

V Košiciach, dňa 31.10.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš,
správca

K096558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hiscsák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 21/59, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/383/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/383/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, IČO:
424995000018
Katastrálne
územie

Číslo
LV

Druh
nehnuteľnosti

Register

Parcelné
číslo

Výmera
m2

BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA

109
109
434
434
434
434
434

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

E
E
E
E
E
E
E

77/5
424/18
85/3
114
133/1
143
179/1

3484
4785
1939
6070
3396
4872
3421

BELŽA

434

pozemok

E

191/1

2077

BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA
BELŽA

434
434
434
434
434
434
434

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

E
E
E
E
E
E
E

200
203/3
248/3
248/31
248/32
252/1
252/11

367
4009
6703
740
340
4100
425

v

Druh pozemku

Výmera
Spoluvlast.
podielu
podiel
v m2
1/16
217,75
1/16
299,06
2/32
121,19
2/32
379,38
2/32
212,25
2/32
304,50
2/32
213,81

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý
trávny
2/32
porast
Orná pôda
2/32
Orná pôda
2/32
Orná pôda
2/32
Orná pôda
2/32
Orná pôda
2/32
Orná pôda
2/32
Orná pôda
2/32

Súpisová
hodnota
v EUR
77,54
106,50
43,15
135,10
75,58
108,43
76,14

129,81

5,17

22,94
250,56
418,94
46,25
21,25
256,25
26,56

8,17
89,23
149,18
16,47
7,57
91,25
9,46
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BELŽA

434

pozemok

E

252/12

140

BELŽA

434

pozemok

E

253/1

357

BELŽA
BELŽA
BELŽA

581
581
582

pozemok
pozemok
pozemok

E
E
E

77/6
424/14
85/4

380
7160
7152

BELŽA

582

pozemok

E

249/3

520

BELŽA

600

pozemok

E

422/4

29471
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Orná pôda
2/32
8,75
Trvalý
trávny
2/32
22,31
porast
Orná pôda
1/16
23,75
Orná pôda
1/16
447,50
Orná pôda
2/32
447,00
Trvalý
trávny
2/32
32,50
porast
Orná pôda
2/32
1841,94
Súpisová hodnota majetku celkom:

3,12
0,89
8,46
159,35
159,18
1,29
655,91
1987,13

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty

K096559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hiscsák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 21/59, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/383/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/383/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Katastrálne
územie

Číslo
LV

Druh
nosti

HANISKA

1347

HANISKA

nehnuteľ-

Register

Parcelné
číslo

Výmera
m2

pozemok

E

1403

3018

1348

pozemok

E

1404/1

323

HANISKA

1348

pozemok

E

1404/2

333

HANISKA

1349

pozemok

E

1405

240

HANISKA

1350

pozemok

E

1406

5804

HANISKA

1351

pozemok

E

1408

507

HANISKA

1351

pozemok

E

1409

1582

HANISKA

1366

pozemok

E

1413

60401

HANISKA

2474

pozemok

E

1411

10982

HANISKA
HANISKA

2850
2859

pozemok
pozemok

E
E

1407
1412/1

1045
1133

v

Druh pozemku

Výmera
Spolu-vlast.
podielu
podiel
v m2

Trvalý
trávny
1/124
porast
Trvalý
trávny
1/124
porast
Trvalý
trávny
1/124
porast
Zastavaná
plocha
1/124
a nádvorie
Trvalý
trávny
1/124
porast
Zastavaná
plocha
1/124
a nádvorie
Vodná plocha
1/124
Trvalý
trávny
1/124
porast
Trvalý
trávny
1/124
porast
Vodná plocha
1/124
Orná pôda
1/124

Súpisová
hodnota
v EUR

24,34

2,37

2,60

0,25

2,69

0,26

1,94

0,71

46,81

4,56

4,09

1,51

12,76

1,24

487,10

47,49

88,56

8,64

8,43
9,14

0,82
3,38

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
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K096560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csilla Várfalviová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 156/8, 076 43 Čierna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/344/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/344/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Csilla Várfalviová, nar. 20.06.1965, bytom Kvetná ulica
156/8, 076 43 Čierna, podnikajúca pod obchodným menom: Csilla Várfalviová – NIKOL, s miestom
podnikania: Kvetná ulica 156/8, 076 43 Čierna, IČO: 41 607 473, týmto v konkurznom konaní, ktoré je vedené
na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/344/2019, oznamuje, že dlžník je podielovým spoluvlastníkom
nehnuteľností vo veľkosti ½ k celku, zapísaných na LV č. 65 a č. 649, okres Trebišov, obec Čierna, katastrálne
územie Čierna.
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 166d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydie) - rodinný dom súp. č. 156, ktorý je postavený
na pozemku parc. č. 147/1 registra C – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 527m2 a priľahlý pozemok par. č.
148/1 registra C - záhrada, o výmere 1667 m2, nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec Čierna,
katastrálne územie Čierna, zapísané na LV. č. 649 (stavba) a č. 65 (pozemky), ktoré sú v podielovom
spoluvlastníctve dlžníka v podiele ½ k celku, pričom z ust. § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného
a priľahlého pozemku.
V zmysle ust. § 167d ods. 3 ZKR, ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou
obydlia je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V zmysle ust. § 166d ods. 4 ZKR výšku
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka stanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Výška nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády SR č. 45/2017 Z.z. sumu 10.000,00 EUR.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia.
Z uvedeného vyplýva, že obydlie dlžníka, na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, možno
speňažiť len v tom prípade, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné uspokojiť
náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca podstaty vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach predstavujúcich nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia dlžníka odhadom určil na 11 400 EUR.
Správca dospel k záveru, že v prípade speňaženia obydlia dlžníka, by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia a nákladov speňaženia nebolo možné uspokojiť ani sčasti pohľadávky prihlásených
veriteľov. Z uvedeného dôvodu s prihliadnutím na ust. § 167o ods. 2 ZKR správca dospel k záveru, že obydlie
dlžníka nemožno speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží správcovi znalecký posudok (v ktorom
bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a zároveň bude spĺňať všetky
podmienky na zapísanie majetku do konkurznej podstaty) a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu
s overením priebehu dražby v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, správca bude vychádzať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z takéhoto znaleckého posudku a postupovať v zmysle ust. § 167o ZKR.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K096561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZP Zuzkin park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 17, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 199 748
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 18.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 12500 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : zmluvná pokuta podľa ust. § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dlžník : Mgr. Eva Šándorová, Krosnianska 17, 040 22 Košice
Súpisová hodnota : 12500 EUR
Výlučné vlastníctvo úpadcu : (1/1)
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019

K096562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paľo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 38, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/520/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/520/2018
Druh podania:
Oznam o 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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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn správcu: S1868, správca dlžníka Miroslav Paľo, nar. 02.12.1977, bytom Sliepkovce 38, 072 37
Sliepkovce týmto oznamuje, že zistil v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Paľo, nar. 02.12.1977, bytom Sliepkovce 38, 072 37 Sliepkovce,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslav Paľo, nar.
02.12.1977, bytom Sliepkovce 38, 072 37 Sliepkovce, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K096563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrášek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie L. Novomeského 1224 / 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/387/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn správcu: S1868, správca dlžníka Peter Ondrášek, nar. 01.03.1977, bytom Nám. L. Novomeského 1224/1,
040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Peter Ondrášek – ATOM, s miestom podnikania
Floriánska 2, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 41 034 830, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 31.05.2019, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa 19.09.2019, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia §
166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na Peter Ondrášek, nar. 01.03.1977, bytom Nám. L. Novomeského 1224/1, 040 01 Košice,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Ondrášek, nar.
01.03.1977, bytom Nám. L. Novomeského 1224/1, 040 01 Košice, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K096564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopinka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 80, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1964
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/288/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/288/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn správcu: S1868, správca dlžníka Andrej Sopinka, nar. 08.04.1964, bytom Šamudovce 80, 072 01
Šamudovce, v súlade 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 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka.

VYHLÁSENIE 1. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 1, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 159/2019 vydanom dňa
19.08.2019 pod č. K072461:

Kolo: Prvé
Predmet: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 406 F/-/-, 1.8
EVČ: MI 521 CJ; VIN: VF38E6FZF81201822
Farba: čierna metaĺiza, stav vozidla: značne opotrebované; rok výroby: 2001;
podiel úpadcu: 1/1;

...........spoluvlastnícky

súpisová hodnota majetku: 500 EUR

Podmienky 1. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/288/2019 - NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
Dunajská 3, 040 01 Košice.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (500,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 31OdK/288/2019,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.

7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K096565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Boboňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zupková 3, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/126/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/126/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY prednostného zabezpečeného veriteľa : Slovenská republika – Daňový úrad
Košice, Železničná 1, Košice, IČO : 424995000018 :

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.2
Typ súpisovej zložky majetku : pozemok
Pozemok druh : záhrada
výmera : 119 m2
štát : Slovenská republika
obec : Smolník
katastrálne územie : Smolník
číslo listu vlastníctva : 658
parcelové číslo : 396
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/2 )
súpisová hodnota : 416,50 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019
Druh zabezpečovacieho práva : Záložné právo
Poradie : prvé
Zabezpečené pohľadávky : 11656,85 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Záložné právo správcu dane, zriadené rozhodnutím č.
9800504/5/1704804/2014/Zlac zo dňa 02. 05. 2014 na zabezpečenie daňového nedoplatku
Číslo zabezpečených pohľadávok : 1 – 23

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.3
Typ súpisovej zložky majetku : pozemok
Pozemok druh : zastavaná plocha a nádvorie
výmera : 88 m2
štát : Slovenská republika
obec : Smolník
katastrálne územie : Smolník
číslo listu vlastníctva : 658
parcelové číslo : 397
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/2 )
súpisová hodnota : 308 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019
Druh zabezpečovacieho práva : Záložné právo
Poradie : prvé
Zabezpečené pohľadávky : 11656,85 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Záložné právo správcu dane, zriadené rozhodnutím č.
9800504/5/1704804/2014/Zlac zo dňa 02. 05. 2014 na zabezpečenie daňového nedoplatku
Číslo zabezpečených pohľadávok : 1 – 23

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.4
Typ súpisovej zložky majetku : stavba
Stavba popis : Rodinný dom
štát : Slovenská republika
obec : Smolník
ulica : Smolník
orientačné číslo vchodu : 340
katastrálne územie : Smolník
číslo listu vlastníctva : 658
súpisné číslo : 340

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parcelové číslo : 397
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/2 )
súpisová hodnota : 5700,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019
Druh zabezpečovacieho práva : Záložné právo
Poradie : prvé
Zabezpečené pohľadávky : 11656,85 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Záložné právo správcu dane, zriadené rozhodnutím č.
9800504/5/1704804/2014/Zlac zo dňa 02. 05. 2014 na zabezpečenie daňového nedoplatku
Číslo zabezpečených pohľadávok : 1 - 23

K096566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 270/39, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/176/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/176/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Pozemok druh : zastavaná plocha a nádvorie
výmera : 37 m2
štát : Slovenská republika
obec : Pribeník
katastrálne územie : Pribeník
číslo listu vlastníctva : 331
parcelové číslo : 1068/2
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 26/240 )
súpisová hodnota : 50,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Pozemok druh : zastavaná plocha a nádvorie
výmera : 380 m2
štát : Slovenská republika
obec : Pribeník
katastrálne územie : Pribeník
číslo listu vlastníctva : 331
parcelové číslo : 1069/2
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 26/240 )
súpisová hodnota : 200,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Pozemok druh : záhrada
výmera : 60 m2
štát : Slovenská republika
obec : Pribeník
katastrálne územie : Pribeník
číslo listu vlastníctva : 1016
parcelové číslo : 389/2
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 8/52 )
súpisová hodnota : 40,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I.H.K. spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meliata 106 / 0, 049 12 Meliata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 724 051
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2013 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/55/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu I.H.K, spol. s r.o., so sídlom 106 Meliata 04015, IČO 31724051, v súlade so záväzným pokynom
Slovenskej konsolidačnej, a.s. ako zástupcu veriteľov zo dňa 4.4.2018 , konajúc s odbornou starostlivosťou v y h
l a s u j e druhé kolo verejného ponukového konania na predkladanie ponúk na odplatný prevod peňažnej
pohľadávky úpadcu na iné osoby / postúpenie pohľadávok /.

Predmetom konania je doteraz nespeňažená pohľadávka úpadcu zaradená do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, ktorý bol publikovaný v OV MS SR č.78/2014 /K007725/ a aktualizovaný v OV MS SR č.171/2015
/K019645 / dňa 7.9.2015 na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. z.d.21,4.2015 sp.zn. 26NcKR/2/201450, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 9.6.2015, voči dlžníkovi: Béla Danó, nar.10.5.1987, bytom
Halom utca 13, Budapešť 1102, Maďarsko ako konateľa úpadcu I.H.K. spol. s r.o. v súpisovej hodnote
10.000,00 Eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o kúpu pohľadávky ako celku.
V druhom kole sa predaj uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 6000 € . Správca nepredá
pohľadávku záujemcovi, ktorý je osobou spriaznenou s úpadcom alebo dlžníkom úpadcu. Ponúka vyhodnotená
správcom ako úspešná podlieha schváleniu zástupcovi veriteľov v lehote 3 dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk.

Náležitosti ponuky

Ponuka predkladateľa musí byť písomná a musí obsahovať:
1.všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa minimálne v tomto rozsahu :
-Identifikačnú údaje Predkladateľa/fyzickej osoby:meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO,
bankové spojenie IBAN, kontakt-mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný o výsledku
ponukového konania.
- identifikačné údaje Predkladateľa/Právnickej osoby, obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie IBAN, kontakt-mailová adresa a telefonický kontakt, kto bude
informovaný o výsledku ponukového konania.
- u fyzickej osoby /tuzemskej alebo zahraničnej/ totožnosť fyzickej osoby-nepodnikateľa, vyznačené číslo
a platnosť dokladu, dátum narodenia, kontakt-mailová adresa a telefonický kontakt, kde bude informovaný
o výsledku ponukového konania.
- Ak ponuka Predkladateľa –FO bude vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ-FO povinný doklad totožnosti
predložiť k nahliadnutiu Vyhlasovateľovi v origináli na overenie uvedených údajov v ponuke.
- u tuzemskej PO originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršiu
ako 30 dní / uznesenie súdu príp. iného orgánu nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z obchodného al.
obdobného registra /.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-u zahraničnej PO originál/overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30 dní, ktorý
musí byť súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba musí
zároveň splňať podmienky vyplývajúce z Devízového zákona, aby mohla byť jej Ponuka vyhodnotená.
2. Ponúkanú odplatu za postúpenú pohľadávku, spôsob a lehotu na zaplatenie ponúkanej odplaty.
- Najnižšie podanie v druhom kole verejného ponukového konania je 60 % súpisovej hodnoty, v ďalších kolách
podľa záväzného pokynu zástupcu veriteľov.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za
deň zverejnenia sa považuje deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo ponukové konanie publikované v OV MS SR.
V tej istej lehote predkladateľ zloží na nižšie uvedený účet správcu zábezpeku najmenej 50 % z ponúkanej sumy.
4. Predkladateľ doručí ponuku v zalepenej obálke do kancelárie správcu s označením: „Ponukové konanie :I.H.K.,
spol. s r.o. NEOTVÁRAŤ „ . Na ponuky doručené po termíne alebo nekompletné ponuky správca nebude
prihliadať. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli v uvedenej lehote len podané na prepravu poštou
alebo kuriérom Vyhlasovateľovi. Súčasne s ponukou predkladateľ doručí aj doklad o zloženej zábezpeke.
5. Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do troch pracovných dní odo dňa skončenia ponukového
konania a o výsledku bude v lehote 3 pracovných dní informovať príslušný orgán a predkladateľov a zároveň v tej
istej lehote predloží záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou návrh zmluvy o postúpení pohľadávky a doplatenie
ponúkanej sumy. Úspešnému predkladateľovi sa zložená zábezpeka započítavá do navrhnutej sumy, ostatným
neúspešným predkladateľom bude po vyhodnotení neodkladne vrátená.
6. Zmluva o postúpení pohľadávky bude uzavretá najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponuky a oznámenia predkladateľovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a zaplatí
ponúkanú odplatu v plnej výške najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet správcu IBAN
SK42 0900 0000 0004 8095 7548. V prípade, že v stanovenej lehote najúspešnejší záujemca nezaplatí ponúkanú
odplatu, správca vyzve druhého najúspešnejšieho predkladateľa s druhou najvýhodnejšou ponukou s návrhom na
uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky a zaplatenie ponúkanej odplaty.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky predložené v nižšej sume ako je stanovená minimálna
odplata a ponuky, ktoré nesplnia stanovené podmienky.
8. Každý predkladateľ môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk správca prihliada na najvyššiu
z predložených ponúk toho istého predkladateľa, na nižšie ponuky toho istého predkladateľa sa neprihliada.
9. Ponukové konanie sa považuje za vyhlásené dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tejto Ponuky
v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia sa považuje deň nasledujúci po dni v ktorom bolo ponukové konanie
publikované v Obchodnom vestníku MS SR.
10. Podmienky ako aj obsah, vznik, zánik a zmenu všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti
s Ponukou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
11.Návrh na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276
a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka.

12.V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie mailom: dobrovolska° gecom.sk alebo
telefonicky 0905854413.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca
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K096568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 75, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/127/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Litvák, CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov , správca úpadcu: Andrej Kočiš, Krosnianska
75 , 040 22 Košice oznamuje , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška do
konkurzu veriteľa : KRUK Česká a Slovenská republika s r.o. Československej armády 954/7,IČO: 24785199,
Hradec Králové, Česká republika v zast. ŠMÍDA advokátní kancelář, s r.o.., organizačná zložka , IČO: 47255773,
ul. Svornosti 43 Bratislava v celkovej sume : 7 049,25.-€ , a zverejnení oznámenia o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V Trebišove, 02.11.2019
Ing. Jozefb Litvák, CSc., správca

K096569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šerfözöová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 2301/23, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/261/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/261/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie : Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Alžbeta Šerfözöová, narodená:25.03.1945, bytom: Južná trieda 2301/23, zastúpená : Centrum
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3 , 040 41 Košice. , 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 nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty úpadcu.
V Trebišove, 04.11.2019
Ing. Jozef Litvák , CSc., správca

K096570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexy Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 370/1, 076 54 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2014 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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31K/55/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 5
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – súbor zrážok zo mzdy úpadcu za obdobie od januára 2016 do
októbra 2019
Celková suma: 2601,28 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová hodnota: 2601,28 EUR
Deň zapísania do súpisu: 31.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 6
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – nespotrebovaná časť preddavku
Celková suma: 1493,73 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Uznesenie Okresného súdu Košice I zo dňa 28.5.2015, sp. zn. 31K/55/2014, OV č.
105/2015
Súpisová hodnota: 1493,73 EUR
Deň zapísania do súpisu: 31.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K096571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sarňák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kaštieľom 1327 / 5, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej aj „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
Predmet: Súpisová zložka majetku, ktorá bola zaradená do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený vo
vydaní Obchodného vestníka č. 115/2019 dňa 17.06.2019, K051918.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob
uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a zároveň priezvisko
dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173 5660.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosmail@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K096572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andoga Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 361 / 0, 049 51 Brzotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/83/2019 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/83/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q odsek 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na
speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Predmet: Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo
vydaní Obchodného vestníka č. 88/2019 dňa 09.05.2019.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob
uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra.

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

238

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a meno a priezvisko alebo
názov záujemcu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173 5660.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosmail@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K096573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karička Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 3538 / 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/290/2018 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/290/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 24.07.2018 bolo v Obchodnom vestníku 141/2018 pod značkou K052981 uverejnené uznesenie Okresného
súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/290/2018, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu : Pavol
Karička - PALMIRK, s miestom podnikania B. Nemcovej 3538/1, 075 01 Trebišov , IČO: 43131735, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.7.2012
Správca Dlžníka týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že z dôvodu, že došlo k splneniu
rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku dlžníka konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa k o n č í. Zverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
V Trebišove 02.11.2019
JUDr. Martin Galgoczy, Správca S1560

K096574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Jaroša 4, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/248/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/248/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.2
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci : Osobné motorové vozidlo, Seat Ibiza
EČ : KE252BN
Rok výroby, Dátum prvej evidencie : neuvedený
VIN : neuvedený
Stav opotrebovateľnosti : opotrebované
Súpisová hodnota majetku : 300,00 EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Výlučné vlastníctvo úpadcu : (1/1)
Deň zapísania majetku : 03.11.2019

K096575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 2344/86, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY prednostného zabezpečeného veriteľa : Slovenská republika – Daňový úrad
Košice, Železničná 1, Košice, IČO : 424995000018 :

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.3
Pozemok druh : orná pôda
výmera : 41 m2
štát : Slovenská republika
obec : Trebišov
katastrálne územie : Trebišov
číslo listu vlastníctva : 10985
parcelové číslo : 10155

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/12 )
súpisová hodnota : 85,42 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019
Druh zabezpečovacieho práva : Záložné právo
Poradie : prvé
Zabezpečené pohľadávky : 4179,94 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Rozhodnutie o zriadení záložného
9800503/5/1312702/2013/Barn zo dňa 08.04.2013 na zabezpečenie daňového nedoplatku

práva

č.

Číslo zabezpečených pohľadávok : 1 – 4

K096576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/446/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/446/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu : 2.
Typ súpisovej zložky majetku : Iná majetková hodnota ( obchodný podiel v obchodnej spoločnosti);
Popis veci : Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti Wiliwean s.r.o., sídlo :
J.C. Hronského 389/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO : 47 550 856, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice 1, Vložka číslo : 34597/V, oddiel : Sro, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5000,--EUR k
základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5000,--EUR, výška vkladu : 5000 EUR ( peňažný vklad )
splatené : 5000 EUR;
Menovitá hodnota: 5000,--EUR;
Súpisová hodnota: 5000,--EUR;
Deň zapísania majetku do súpisu: 31.10.2019;
Dôvod zapísania: dlžník je vlastníkom obchodného podielu ( na základe dedenia ).

K096577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGAPE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 670 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2017 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 31K/7/2017 zo dňa 27.03.2017 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 670 334 (ďalej len ,,dlžník“) vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka a ustanovil dlžníkovi správcu Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45,
072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 64/2017 dňa
31.03.2017.
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca úpadcu AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO:
31 670 334 oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96
ods. 2 ZKR a ďalej správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu
určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadnuť v sídle správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť
emailom: consulting.slavka@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0905 647 435.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K096578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Závodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 400, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/204/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.2
Typ súpisovej zložky majetku : hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci : Osobné motorové vozidlo, Volkswagen Bora,
EČ : KS801CX
VIN : WVWZZZ1JZ3W361421
Rok výroby : neuvedené
Kde sa vec nachádza : Ruskov
Stav opotrebovateľnosti : opotrebované
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku : 1000,00 EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Výlučné vlastníctvo úpadcu : (1/1)
Deň zapísania majetku : 31.10.2019

K096579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočík Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inžinierska 463 / 20, Košice 040 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/10/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na
speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Predmet: Súbor majetku – súpisové zložky číslo 3 až číslo 65 súpisu všeobecnej podstaty, ktoré boli zaradené do
súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 190/2019 dňa 02.10.2019,
K088094.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob
uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a zároveň priezvisko
dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173 5660.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosmail@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
JUDr. Peter Žoldoš, 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

243

Obchodný vestník 214/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.11.2019

K096580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 28 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a.s., číslo účtu:
IBAN: SK77 1111 0000 0012 2249 7002
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

K096581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 726/21, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/434/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/434/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

SÚPIS ODDELENEJ PODSTATY prednostného zabezpečeného veriteľa : Slovenská republika – Daňový úrad
Košice, Železničná 1, Košice, IČO : 424995000018 :

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.2
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Pozemok druh : zastavaná plocha a nádvorie
výmera : 19 m2
štát : Slovenská republika
obec : Moldava nad Bodvou
katastrálne územie : Moldava nad Bodvou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo listu vlastníctva : 1350
parcelové číslo : 1351/90
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/2 )
súpisová hodnota : 200,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019
Druh zabezpečovacieho práva : Záložné právo
Poradie : prvé
Zabezpečené pohľadávky : 15260,47 EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva : Záložné právo správcu dane Daňový úrad v Moldave nad Bodvou
zriadené rozhodnutím správcu dane Daňový úrad v Moldave nad Bodvou číslo 711/240/2335/27943-EČ/2000/Šir
zo dňa 28. 11. 2000 na zabezpečenie daňového nedoplatku a budúcej istej daňovej pohľadávky daňového dlžníka
Číslo zabezpečených pohľadávok : 1 – 8

K096582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Troják
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 65, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/432/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/432/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.3
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci : Osobné motorové vozidlo, Seat Cordoba
EČ : KS610BM
VIN : VSSZZZGKZXRO14453
rok výroby: neuvedený
Stav opotrebovateľnosti : opotrebované
Súpisová hodnota majetku : 400,00 EUR
Mena : EUR
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Výlučné vlastníctvo úpadcu : (1/1)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania majetku : 31.10.2019

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.4
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 20,88 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : zistená pohľadávka v konkurze, uspokojenie z Rozvrhového uznesenia Krajského súdu v
Košiciach sp.zn.: 5K/12/2002 zo dňa 25.07.2019
Dlžník : B.M.G. INVEST s.r.o., Južná trieda č. 93, 040 01 Košice, IČO : 31 701 493
Súpisová hodnota : 20,88 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Výlučné vlastníctvo úpadcu : (1/1)
Deň zapísania majetku do súpisu : 31.10.2019

K096583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: europa trans s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu europa trans s.r.o., so sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/16/2019 zo dňa
15.10.2019 v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že do správcovského spisu č. 26K/16/2019 S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v
pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.,
Holubyho 12, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
posielať písomne na vyššie uvedenú adresu, elektronicky e-mailom na: chapcakova@yahoo.com alebo
telefonicky na č.: +42155-72 875 44.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K096584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: europa trans s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
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Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty úpadcu europa trans s.r.o., so sídlom Okružná 1695/3,
078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971, oznamuje a zároveň zverejňuje číslo bankového účtu pre účely konkurzného
konania vedeného na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26K/16/2019, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350
eur, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive podľa § 32 ods. 2 z. č. 7/2005 v znení účinnom od 1.1.2012 (ďalej len ZKR).
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu je: IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok s doplňujúcou poznámkou: europa trans s.r.o., kaucia popretia pohľadávky 26K/16/2019.

K096585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: europa trans s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní – Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council
Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu europa trans s.r.o., so
sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 35 966 971 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I sp. zn. 26K/16/2019 zo dňa 15.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the europa trans s.r.o., registered seat / permanent address at Street Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce,
identification no.: 35 966 971 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution of the
District Court Košice I no. 26K/16/2019 dated 15th of October 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2019 dňa 23.10.2019.
Dňom 24.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published on 23rd of October 2019. Bankruptcy was declared on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24th of October 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 Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:
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).
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 (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) 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 restructuring proceedings. If the court receives during the
bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a
resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., adresa kancelárie
Holubyho 12, 040 01 Košice, 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
Košice I, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.,
office address at Holubyho 12, 040 01 Košice, the 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 Košice I, 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 (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second
sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report (Bulletin) 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 (Bulletin) with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
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).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 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 (§ 28 sec. 6 BRA).
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).
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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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 orname 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).
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).
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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).
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).
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).
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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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 intoconsideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards thejudge 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 learned about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill
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.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
správca /trustee of the debtor

K096586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 430
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota - Preddavok zaplatený navrhovateľom na účet súdu
Celková suma: 1500,00 EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 21 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová hodnota: 1500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 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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Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 21 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec – TATRA T815, P 13 26 208 6x6, BA fekálna
Približný rok výroby: Stav opotrebovanosti: používané, vyradené z premávky
Súpisová hodnota: 9.000,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 28.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K096587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Zeher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 63, 044 16 Rákoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jozef Litvák, CSc., Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov , správca úpadcu : Ladislav Zeher, narodený
:17.03.1965, trvale bytom : Rákoš 63, 044 16 Rákoš.
uznesením Okresného súdu Košice 1 zo dňa 21.10.2019, zverejnením v obchodnom vestníku č. 209/2019 zo
dňa 29.10.2019 pod K 094790 z v o l á v a opakovanú prvú schôdzu veriteľov v zmysle zmien a doplnkov
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii na deň: 22.11.2019 o 10,00 hod. v malom salóniku hotela
ZEMPLÍN , ul. M. R. Štefánika 861/230/ , 075 01 T r e b i š o v. s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov v súlade s § 107 odst.2 ZKR
3. Záver
Prezentácia veriteľov začne o 09,45 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické
osoby aj aktuálnym výpisom z obchodného registra, nie starším ako 3 mesiace , plnou mocou, resp. poverením
na zastupovanie, v prípade zastupovania zahraničných veriteľov v slovenskom jazyku, v opačnom prípade
s úradným prekladom do slovenského jazyka.
v Trebišove , 03.11.2019
Ing. Jozef Litvák CSc., - 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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K096588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Fako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/148/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/148/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo
dňa 17.7.2019, bol zapísaný hnuteľný majetok: Osobné motorové vozidlo, kategória M1, Ford Focus Combi, VIN:
WF0NXXGCDN1G77120, rok výroby 2000, EČV: KS147ET, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpis. hodnota majetku: 1
000,- €.
Z dôvodu, že sa neporadilo majetok speňažiť ani v 3. kole vyhláseného ponukového konania, podľa ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z., prestal majetok dlžníka podliehať konkurzu a z tohto dôvodu bol vylúčený zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty.
V Košiciach 28.10.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K096589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Fako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/148/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/148/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Rastislav Fako, narodený: 22.5.1988, bytom: Blažice 99, 044 16 Blažice,
potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach 28.10.2019

JUDr. Jarmila Zvarová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Fiflíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 188/110, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/24/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/24/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka a podnet na odporovanie právnych úkonov.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K096591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Kóra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 256/7, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/321/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/321/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Filip Balla, správca majetku dlžníka Marcel Kóra, nar. 19.02.1981, Potočná 256/7, 076 12 Kuzmice,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/321/2019, týmto vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
1) Kolo: Druhé
2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:
Súpisová zložka č. 2
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
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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Výmera: 32 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Kuzmice
Názov Katastrálneho územia: Kuzmice
Číslo listu vlastníctva: 2578
Parcelné číslo: 620/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 09.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 320,- Eur

Súpisová zložka č. 3
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 125 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Kuzmice
Názov Katastrálneho územia: Kuzmice
Číslo listu vlastníctva: 2578
Parcelné číslo: 620/7
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 09.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 1.250,- Eur

Súpisová zložka majetku č. 4
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: TOYOTA COROLLA, EČV: KE813DT, VIN: JT153EEA100214222, šedá metalíza
Rok výroby: 1995
Stav opotrebovanosti: Stav zodpovedá veku vozidla, nemá platnú technickú, ani emisnú kontrolu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 09.09. 2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Dôvod vylúčenia majetku:

-

Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 300,- Eur
Sporný zápis:

-

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri
úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu - fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú
značku konania.
5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK63 0900 0000 0051 5945
5253
6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach, dňa 03.11.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K096592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Stibila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Moyzesa 3571/23, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/323/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/323/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Filip Balla, správca majetku dlžníka Ing. Ján Stibila, narodený: 22.12.1955, bytom: Štefana Moyzesa
3571/23, 070 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: STIBEX s.r.o., s miestom podnikania: Štefana
Moyzesa 3571/23, 071 01 Michalovce, IČO: 46 485 821, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I
pod sp. zn. 26OdK/323/2019, týmto vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Druhé
2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka č. 6
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: lesný pozemok
Výmera: 94 613 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Sedliská
Názov Katastrálneho územia: Sedliská
Číslo listu vlastníctva: 603
Parcelné číslo: 1169/3
Spoluvlastnícky podiel: 2/1320
Deň zapísania do súpisu: 02.09. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 14,35 Eur

Súpisová zložka č. 7
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: lesný pozemok
Výmera: 40 449 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Sedliská
Názov Katastrálneho územia: Sedliská

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 603
Parcelné číslo: 1170/2
Spoluvlastnícky podiel: 2/1320
Deň zapísania do súpisu: 02.09. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 6,12 Eur

Súpisová zložka č. 8
Typ súpisovej zložky: pozemok (nehnuteľnosť menšej hodnoty)
Druh: lesný pozemok
Výmera: 125 373 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Sedliská
Názov Katastrálneho územia: Sedliská
Číslo listu vlastníctva: 1197
Parcelné číslo: 463/100
Spoluvlastnícky podiel: 2/1320
Deň zapísania do súpisu: 02.09. 2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota: 18,99 Eur

Súpisová zložka majetku č. 9
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: Príves nákladný JSU -/-/-, EČV: MI222YC, VIN: U5SV060014R000475, druh karosérie:
DB skriňová
Rok výroby:

2004

Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 02.09. 2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Dôvod vylúčenia majetku:

-
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Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 1.609,50 Eur
Sporný zápis:

-

Súpisová zložka majetku č. 10
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: ŠKODA UP EFF673/-/--, EČV: MI096CD, VIN: 821P004899, druh karosérie: BA pick up
Rok výroby:

1995

Stav opotrebovanosti: Rozobraté na náhradné diely, nepojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Deň zapísania majetku: 02.09. 2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Dôvod vylúčenia majetku:

-

Hodnota zapisovaného majetku v EUR: 100,- Eur
Sporný zápis:

-

Súpisová zložka č. 11
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti STIBEX s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 3571/23, Michalovce
071 01, IČO: 46 485 821, vo výške 5.000,- Eur pri základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti 5.000,- Eur
(podiel 5000/5000).
Register: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 29241/V
Deň zapísania majetku: 02.09. 2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 5.000,- EUR

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný majetok do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri
úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu - fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú
značku konania.
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5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK63 0900 0000 0051 5945
5253
6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach, dňa 03.11.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K096593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Neckár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov 360, 076 05 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/86/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/86/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO : 64 948 242. Prihlásená suma :
118,48 EUR.

K096594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadova 367/A, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/436/2018 S1035-30
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/436/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty. Všeobecná podstata.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca dlžníka: Gabriela Bačová, narod.27.7.1985, bytom Sadová 367/6A, 076
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17 Nižný Žipov, podnikajúca pod obchodným menom: Gabriela Bačová, s miestom podnikania: Sadová 367/6A,
076 17 Nižný Žipov, IČO 50 889, 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 / uverejňuje zmenu súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ZKR nasledovne:

Oddelená podstata zanikla, vzhľadom k tomu, že zabezpečený veriteľ Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie č.3,
811 06 Bratislava, IČO 00 686 930, doručil dňa 5.2.2019 do kancelárie správcu písomné podanie - Späťvzatie
prihlášky pohľadávky por.č.1 a tento zabezpečený veriteľ v celom rozsahu t.j. v sume 2.192,50 € zobral späť
prihlášku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu dňa 3.12.2018. Oddelenemu veriteľovi bola pohľadávka
zaplatená blízkou osobou dlžníka..

Správca podľa § 167j ods.1 ZKR každé doplnenie alebo zmenu zverejní v Obchodnom vestníku. Na základe
uvedeného, majetok dlžníka preradzujem z oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty, ktorú zároveň
aktualizujem takto:

Všeobecná podstata:
- súpisová zložka majetku č. 01:
Pozemky v k.ú.Nižný Žipov, obec Nižný Žipov, okres Trebišov, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318
m2 na parcele registra „C“ č.612/4, spoluvlastnícky podiel 1/1 a zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2 na
parcele registra „C“ č. 612/5 , spoluvlastnícky podiel 1/1 zapísané na LV č. 1494 Okresného úradu Trebišov,
katastrálny odbor.
Deň zapísania: 2.11.2019
Súpisová hodnota: bude určená znaleckým posudkom.

- súpisová zložka majetku č.02:
Stavba – rodinný dom , súpisné číslo 367, na parcele č. 612/5, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísané na LV č. 1494 Okresného úradu Trebišov.
Deň zapísania: 2.11.2019
Súpisová hodnota: bude určená znaleckým posudkom.

·

Súpisová zložka majetku č.03:

Pohľadávka dlžníka Gabriela Bačová, Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov, IČO 50 889 991 voči TECHNOMONT
s.r.o., Stanča J.Novomeského 1, 0401Košice, IČO 36209813, z titulu neuhradenej faktúry č. 1/2018 zo dňa
14.2.2018. Dlžníčka si uplatnila svoju peňažnú pohľadávku pred vyhlásením konkurzu v súdnom konaní na
Okresnom súde Košice I. sp.zn. 30Cb/39/2018, vo výške 884,- eur, úrok z omeškania vo výške 9 % ročne zo
sumy 884,- Eur od 16.3.2018 do zaplatenia, t.j. k 13.5.2019 úrok vo výške 92,90 Eur a trovy konania vo výške 53
€, spolu k 13.5.2019 vo výške 1029,90 Eur.
Na základe uvedeného správca aktualizuje dňa 2.11.2019 súpisovú hodnotu pohľadávky na sumu 1029,90
Eur.
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Technomont s.r.o. Stanča si do konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka Gabriela Bačová prihlásil a doručil dňa
27.2.2019 svoju nezabezpečenú pohľadávku vo výške 9800,- Eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok,
nebola popretá žiadnym prihláseným veriteľom a považuje sa tak za zistenú v celej výške. V zmysle § 54 ods.1,
2, 4 ZKR a § 358 ObchZ a na základe jednostranného zápočtu pohľadávky Technomont s.r.o., L.Novomeského
1, 040 01 Košice, IČO 36 209 813, doručenej do kancelárie dňa 15.5.2019, sa pohľadávka dlžníka započítava
s pohľadávkou veriteľa Technomont s.r.o. Stanča v sume 1029,90 Eur.

Na výzvu Okresného súdu KošiceI. k spis.zn. 30Cb/39/2018 dňa 5.4.2019 správca sa vyjadril, že pohľadávka
dlžníka je zahrnutá do konkurznej podstaty dňom 4.4.2019 a správca bude postupovať v zmysle § 167q ZKR
a nebude pokračovať v prerušenom súdnom konaní, keďže uvedené konanie je v zmysle ust. § 167q ods.2 ZKR
prerušené zo zákona.

Deň aktualizácie zápisu : 2.11.2019

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K096595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Neckár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov 360, 076 05 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/86/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/86/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 23.04.2018, sp.zn.: 30OdK/86/2018 (ďalej len
„ Uznesenie “), v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Dominik Neckár, narodený 05.08.1987, bytom : Cejkov,
076 05 Košice (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým výrokom rozhodol, že
vyhlasuje konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta
Petejová, so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty
“). Predmetné Uznesenie OS KE bolo zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 82/2018 zo
dňa 27.04.2018, K028187.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
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dotknutá.
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