Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

K096597
Spisová značka: 37K/38/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Granec, bytom Školská 16, 900 26
Slovenský Grob, likvidátor spoločnosti: Elbege, s.r.o. ,, v likvidácii" so sídlom Školská 16, 900 26 Slovenský Grob,
IČO: 46 324 828, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Elbege, s.r.o. ,, v likvidácii" so sídlom Školská
16, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 46 324 828, uznesením zo dňa 13.09.2019, č. k. 37K/38/2019-105, zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: Elbege, s.r.o. ,, v likvidácii" so sídlom Školská 16, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 46
324 828, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2019
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K096598
Spisová značka: 37K/29/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TD media plus, s.
r. o., so sídlom Hrachová 14G, 821 05 Bratislava, IČO: 44 871 911, uznesením zo dňa 25.09.2019, č. k. 37K/29/2019
-69 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: TD media plus, s. r. o., so sídlom Hrachová 14G, 821 05 Bratislava,
IČO: 44 871 911, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K096599
Spisová značka: 37K/44/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PALETY SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Tupolevova 13, 851 01 Bratislava, IČO: 45 726 434, konajúceho prostredníctvom likvidátora: Peter Šuran, nar. 30.07.
1959, trvale bytom Tupolevova 13 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PALETY
SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii, so sídlom Tupolevova 13, 851 01 Bratislava, IČO: 45 726 434, uznesením zo dňa
20.09.2019, č. k. 37K/44/2019-111 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: PALETY SLOVAKIA s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Tupolevova 13, 851 01 Bratislava, IČO: 45 726 434, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K096600
Spisová značka: 37K/84/2018
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členiek
senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a JUDr. Moniky Školníkovej, v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: v 1. rade:
Metrostav Slovakia a.s., so sídlom Mlynské nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190, právne zast.: Tomášek &
partners, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, IČO: 36 858 811, v 2. rade: LP
Promotion, s.r.o., so sídlom Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 36 658 197, v 3. rade: PhDr. Peter Lamač, nar.
12.03.1974, trvalé bytom Mandľová 1351/36, 900 42 Dunajská Lužná, štátny občan SR, obaja právne zast.: JUDr.
Jozef Pojdák, advokát, so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 12, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 30 849 551, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: develop BS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02
Bratislava, IČO: 44 871 210, právne zast.: MATTOS LAW FIRM s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Zámocká 36,
811 01 Bratislava, na odvolanie dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka, vedeného pod č.k. 37K/84/2018-542 zo dňa 25.03.2019, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.03.2019, vydané
v konaní pod č.k. 37K/84/2018-542, potvrdzuje.
Poučenie:
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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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia oprávneného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu 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), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§
447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 8.10.2019
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K096601
Spisová značka: 37K/47/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TRIO TEAM, spol. s.r.o., so sídlom Gessayova 39,
851 03 Bratislava, IČO: 36 730 858, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRIO TEAM, spol. s.r.o.,
so sídlom Gessayova 39, 851 03 Bratislava, IČO: 36 730 858, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov
predbežného správcu,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Ladislav Szabó, so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, zn.sp.: S 1205,
odmenu vo výške 500 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 318/2018, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Ladislav Szabó, so sídlom Kukuričná 1, 831 03 Bratislava,
zn.sp.: S 1205, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 1000,00 Eur vedeného pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 318/2018, prostredníctvom účtarne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K096602
Spisová značka: 37K/4/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Bibby Factoring Slovakia a.s., so sídlom Prievozská
4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 700 495 zast. advokátska kancelária +ULTRA Legal s.r.o., so sídlom Sokolovská
270/201, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO:02 894 742, organizačná zložka +ULTRA Legal s.r.o., so sídlom
Gröslingová 56, 811 09 Bratislava, IČO: 47 255 480 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RCD s. r.
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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o. v likvidácii, so sídlom Nové záhrady I 11, 821 05 Bratislava, IČO: 44 190 38, takto
rozhodol
1. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: RCD s. r. o. v likvidácii, so sídlom Nové záhrady I 11, 821 05
Bratislava, IČO: 44 190 38.
2. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie Bratislava, 811 07, Krížna 38, zn.
správcu: S 1211.
3. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
4. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní.
5. Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZoKR). Odvolanie sa
podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní
sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR). 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).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZoKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZoKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
5. 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 ZoKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZoKR).
7. 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 ZoKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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9. 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 ZoKR).
10. 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 ZoKR).
11. 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 ZoKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
13. 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 ZoKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZoKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
19. 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 ZoKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
21. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53 Civilného
sporového poriadku).

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 Bratislava I dňa 10.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K096603
Spisová značka: 8K/20/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/20/219
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)3
Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DEVELOP GROUP a.s. , Nobelova 34,
831 02 Bratislava
nariaďuje pojednávanie 02.12.2019 o 11.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10 ( pracovisko Medená 22 ), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
navrhovateľ (PZ) : BK ADVO PARTNERS s.r.o. , Štúrova 884/24, 927 01 Šaľa
dlžník (PZ) : Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Hlavná 6, Šaľa
veriteľ: BCI, a.s., Mydlárska 7A, 010 01 Žilina
veriteľ (PZ) : JUDr. Andrea Balážová, advokát, so sídlom Moyzesova 6, 040 01 Košice
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd
predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu
preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo
žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom
pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.
( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)

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

5

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Barriová
e-mail: zuzana.barriova@justice.sk
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská,
K096604
Spisová značka: 31K/48/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : POLYNIT, s.r.o., IČO: 36 549 479, so
sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie Ľ. Štúra 19,
934 01 Levice, o žiadosti správcu o vydanie uznesenia ako postupovať takto
rozhodol
U k l a d á správcovi vykonať čiastkový rozvrh výťažku na základe vydraženého majetku dňa 09.05.2019
dražobníkom Imagination, spol. s r.o., IČO: 44150083 do 30 dní po právoplatnom skončení konania o žalobe vedenej
na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn.: 19C/57/2019, ak to bude podľa jeho výsledku možné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 31.10.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K096605
Spisová značka: 32K/20/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Tatra banka, a.s.,
so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa 12,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, o návrhu veriteľa Robert Pinke, nar.14.8.1964, bytom Novozámocká cesta
934/14, 943 42 Gbelce na vyhlásenie konkurzu v zmysle
§ 14 ods.4 zák.č.7/2005 Z.z., takto
rozhodol
P r i p ú š ť a, aby veriteľ Robert Pinke, nar.14.8.1964, bytom Novozámocká cesta 934/14, 943 42 Gbelce,
pristúpil do konkurzného konania na dlžníka Agro Jasenie, s. r. o.,
so sídlom: J. Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, vedeného na Okresnom súde Nitra pod spisovou
značkou 32K/11/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 31.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K096606
Spisová značka: 32K/54/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Hana Kabátová, nar. 19.5.1973,
bytom Moyzesova 13, 953 01 Zlaté Moravce, ktorého správcom je: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, P. O. BOX 27C, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,

rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/54/2013-129 zo dňa 28.10.2013 na majetok úpadcu
Hana Kabátová, nar. 19.5.1973, bytom Moyzesova 13, 953 01 Zlaté Moravce, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho
doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 30.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K096607
Spisová značka: 32K/11/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Tatra banka, a.s.,
so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa 12,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, o návrhu veriteľa Robert Pinke, nar.14.8.1964, bytom Novozámocká cesta
934/14, 943 42 Gbelce na vyhlásenie konkurzu v zmysle
§ 14 ods.4 zák.č.7/2005 Z.z., takto
rozhodol
P r i p ú š ť a, aby veriteľ Robert Pinke, nar.14.8.1964, bytom Novozámocká cesta 934/14, 943 42 Gbelce,
pristúpil do konkurzného konania na dlžníka Agro Jasenie, s. r. o.,
so sídlom: J. Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, vedeného na Okresnom súde Nitra pod spisovou
značkou 32K/11/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 31.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K096608
Spisová značka: 5K/18/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pozemkové spoločenstvo GRUNIK Pichne,
069 01 Pichne 154, IČO: 31 300 669 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 25.10.2019, a to tak, že predloží:
1.
návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch,
2.
zmluvný prehľad v zmysle § 6 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. spolu s podpísaným tlačivom s
úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch
rovnopisoch,
3.
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka a to v dvoch rovnopisoch
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 5K/18/2019 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
V prí
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096609
Spisová značka: 5K/17/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu:
NC TRANSPORT, s. r. o. v
konkurze, so sídlom Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45 313 539, správcom ktorého je Prvá
arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, takto
rozhodol
odvoláva Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 z
funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2019
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Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096610
Spisová značka: 5K/8/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DESIGNDOR a.s., so sídlom
Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415, správcom ktorého je Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi - Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.920,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K096611
Spisová značka: 1K/80/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Augustín Staško, nar.
27.04.1956, bytom Pčolinská 1408/38, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Petra Novosada, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K096612
Spisová značka: 1R/3/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Staničná ul., 067 61 Stakčín, IČO:
36 454 559, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908 o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: FOPEX SLOVAKIA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Staničná ul., 067 61 Stakčín,
IČO: 36 454 559 po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 31.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K096613
Spisová značka: 38NcKR/12/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/12/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Roman Magál, nar. 20.06.1972, bytom Hrubá strana 1455, 916 11 Bzince pod Javorinou
nariaďuje pojednávanie

na deň 22.11.2019 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
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Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 31.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K096614
Spisová značka: 36K/37/2015

Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o., so sídlom
Malookočská 356/11, 930 28 Okoč, IČO: 44 646 097, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 23347/T, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska
18, 917 01 Trnava, uznesením č.k. 36K/37/2015-404 zo dňa 25.09.2019, potvrdil prevod z veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 972.495,04 Eur, vedené v
zozname veriteľov pod č. 13, 27 a 28.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K096615
Spisová značka: 36K/12/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/12/2019
PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: AUTO PEPO s.r.o.
proti dlžníkovi: HV-Centrum, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Nariaďuje pojednávanie na deň 11.12.2019 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 28.10.2019
JUDr. Martin Smolko
sudca

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K096616
Spisová značka: 36K/12/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/12/2019
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: AUTO PEPO s.r.o.
proti dlžníkovi: HV-Centrum, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 11.12.2019 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
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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Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 28.10.2019
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K096617
Spisová značka: 23K/32/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Treskot.sk s.r.o., IČO 47216158, so
sídlom 925 81, Diakovce 868, právne zastúpený: Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04
Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu na
vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Berzeviczy 1698 LLC, so sídlom Registered Agents Inc., 30 N Gould
St Ste R, Sheridan, WY 828 01 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Dawid Śliwiński KROFEX, s
miestom podnikania Parkowa 47, Krościenko Wyže, Poľská republika, IČO: 371 184 219 v rozsahu pohľadávok vo
výške 37.295,48 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod p.č. 51-54.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.10.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K096618
Spisová značka: 23K/32/2015

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

13

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Treskot.sk s.r.o., IČO 47216158, 925
81 Diakovce 868, právne zastúpený: Weis & Partners s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, správcom
ktorého je: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava, uznesením č.k.: 23K/32/2015 - 507
zo dňa 05.09.2019, 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
9.777,41 Eur vedené v zozname pohľadávok pod. č. 27 - 52.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.

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
K096619
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so
sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, v časti o návrhu navrhovateľa: Gordic Collect,
s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 363 282,
zastúpený Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 239 921 na povolenie vstupu do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje
navrhovateľovi Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 363 282, vstup do konania na miesto veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, v rozsahu postúpených pohľadávok
vo výške 49.243,11 eur; 21.400,60 eur a 65,43 eur, spolu vo výške 70.709,14 eur, ktoré sú vedené v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 15; pod č. 2763 a pod č. 2764.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.

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 odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 31.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K096620
Spisová značka: 4R/1/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: REaMOS, spol. s r.o., so sídlom
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 584 217, správcom ktorého je: JUDr. Radovan Birka, so
sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu navrhovateľa: JUDr. Jozef Bebčák,
advokát, so sídlom kancelárie Jesenského 18, 010 37 Žilina, IČO: 37 805 142, zastúpeného: JUDr. Michal Kováč advokát, so sídlom kancelárie Sládkovičova 9, 010 01 Žilina, IČO: 42 219 035, na povolenie vstupu do konkurzného
konania, takto
rozhodol
Povoľuje
navrhovateľovi JUDr. Jozef Bebčák, advokát, so sídlom kancelárie Jesenského 18, 010 37 Žilina, IČO:
37 805 142, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56
Bratislava, IČO: 31 333 320, v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 4.604,60 eur, ktorá je vedená v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 202.
Veriteľovi - Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 zanikne zverejnením oznamu
o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného
konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 30.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K096621
Spisová značka: 3K/7/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VLH, s.r.o., so sídlom Liptovská Porubka 405,
033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 627 838, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VLH, s.r.o., so sídlom Liptovská Porubka 405, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO: 31 627 838.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 31.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K096622
Spisová značka: 9K/7/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slovtip, spol. s r.o., so sídlom Klemensova 3291/31, 010 01
Žilina, IČO: 36 400 327, zastúpeného: DPP Martaus & Partners, s.r.o. o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje
konkurz na majetok dlžníka: Slovtip, spol. s r.o., so sídlom Klemensova
3291/31, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 327
II.
Ustanovuje
správcu: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, IČO: 51 986 680, značka správcu: S1914.
III.
Vyzýva
veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu
na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
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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niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca
je
povinný
bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015
o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo
registrované sídlo v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.

Okresný súd Žilina dňa 31.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K096623
Spisová značka: 9K/6/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: EDEM, s.r.o., so sídlom Družstevná
2219, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415 847, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: EDEM, s.r.o., so sídlom Družstevná 2219, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 415 847.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Tomáš Pobijak, so sídlom kancelárie Svätej Anny 1, 034
01 Ružomberok, značka správcu: S1954.
III.
V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sp. zn. 9K/6/2019. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na
súde.
IV.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje
od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú
osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
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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doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. 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).
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 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. 7, 8 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý 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.
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. Uvedené 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. 9, 10 ZKR).
Okresný súd Žilina dňa 31.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K096624
Spisová značka: 4OdS/9/2018

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka: Dušan Bielik, nar. 07. 03. 1964, zomr. 30. 09. 2019, naposledy
trvale bytom Gaštanová 6464/6, 974 01 Banská Bystrica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Dušan Bielik
- D.B., s miestom podnikania Gaštanová 6464/6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 34 259 945, zastúpený správcom
konkurznej podstaty: Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v konaní o určenie
splátkového kalendára, o zastavení konania, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd konanie z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia jeho
písomného vyhotovenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku),
písomne na Okresný súd Banská Bystrica.V odvolaní treba popri všeobecných náležitostiach (§ 127 Civilného
sporového poriadku) 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). Rozsah, v
akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. Odvolanie je
potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov, inak súd zhotoví kópie na trovy odvolateľa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K096625
Spisová značka: 4OdK/945/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Pustaj, nar. 11. 04. 1966, trvale bytom
Vydrovo 138/66, 976 52 Čierny Balog, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Pustaj, nar. 11. 04. 1966, trvale bytom Vydrovo 138/66,
976 52 Čierny Balog.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S514.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ján Čipka, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
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Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K096626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/335/2019 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/335/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Pavel Rác, trvale bytom Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava, nar. 10.05.1952, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením
§ 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 4.11.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K096627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
IČO: 35 937 874, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 8, zapísané do
zoznamu pohľadávok pod por. 259/1 až por. č. 259/11: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 11,15 EUR; pohľadávka
č. 2 v celkovej výške 12,35 EUR; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 89,28 EUR; pohľadávka č. 4 v celkovej výške
170,01 EUR; pohľadávka č. 5 v celkovej výške 80,- EUR; pohľadávka č. 6 v celkovej výške 80,- EUR; pohľadávka
č. 7 v celkovej výške 80,- EUR; pohľadávka č. 8 v celkovej výške 80,- EUR; pohľadávka č. 9 v celkovej výške
150,- EUR; pohľadávka č. 10 v celkovej výške 290,- EUR; pohľadávka č. 11 v celkovej výške 74,61 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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K096628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3070, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 1D / 0, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 736 186
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/89/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/89/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania
Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca zapísaný pod
značkou: S1131, správca úpadcu, ktorým je spoločnosť 3070 a.s., so sídlom Sliačska 1D, Bratislava 831 02,
IČO: 47 736 186, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5936/B
(ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) III. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty Úpadcu.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 135/2019 zo
dňa 16.07.2019.

Predmetom speňaženia je majetok:

·

peňažné pohľadávky – nevyplatené dividendy za roky 2015, 2016, 2017 voči dcérskej spoločnosti
Accessus d.o.o., faktúru číslo: 188 021; právny dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
súpisová hodnota: 263.406,- EUR;

(ďalej len „peňažné pohľadávky“),

·

iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel v dcérskej spoločnosti Accessus d.o.o., ID:
02284235, registrovanej Obchodným súdom v Záhrebe, Chorvátska republika, právny dôvod zapísania
majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR; súpisová hodnota: 539.300,- EUR;

(ďalej len „iná majetková hodnota“),
(ďalej spolu peňažné pohľadávky a iná majetková hodnota aj ako „Majetok“).

Podmienky ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky ponukového konania podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR. Majetok sa predáva za najvyššiu ponúknutú
cenu zo strany prípadných záujemcov.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom majetku Úpadcu
počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom kancelárie
Správcu (+421254410102 alebo +421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 8K/89/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – peňažné pohľadávky a iná majetková
hodnota - NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní
20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR, prípadne na miestach určených
zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
inzerátu a končí 20. (dvadsiatym) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa
nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované
náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.

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

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

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

K096629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Priesolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sienkiewiczova 2, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/213/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/213/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Jozefína Priesolová, rodená Priesolová, nar. 17.10.1965, bytom
Sienkiewiczova 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konania v súlade s § 167v
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR), že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Jozefína Priesolová, nar. 17.10.1965, bytom Sienkiewiczova 2, 811 01 Bratislava,
Slovenská republika 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. 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.
JUDr. Ján Benčura, správca

K096630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Július Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 85/7, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/339/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/339/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová
Dátum
hodnota [EUR] zapísania

Obchodný
podiel
spoločnosti
GRANAT ENERGY DRINK s.r.o. 2000
(IČO: 46891323)

04.11.2019

Register

Deň vydania: 07.11.2019

Zabezpečenie

Obchodný register Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Nie
vložka č. 86906/B

V Bratislave, dňa 04.11.2019
JUDr. Vojtech Agner, správca

K096631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 56/19, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/309/2019 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/309/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca dlžníka Filip Tóth, nar. 21.02.1993, Holubyho 56/19, 902 01 Pezinok, týmto oznamuje, že
podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom,
ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) a po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Helena Pecková, nar. 02.05.1979, Mierová
782/20, 900 21 Svätý Jur, končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Filip Tóth, nar.
21.02.1993, Holubyho 56/19, 902 01 Pezinok, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.

K096632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Monika Vilhelmová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 2645/7, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/35/2019 S1383
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/35/2019
Iné zverejnenie

Zmena súpisu všeobecnej podstaty vo vzťahu k súpisovej zložke č. 1, súpis ktorej bol zverejnený v OV č.
80/2019 zo dňa 25.04.2019:
Na základe súčinnosti dlžníka zo dňa 22.10.2019 a 04.11.2019 upresnenie súpisovej položky č. 1 o právny
dôvod vzniku peňažnej pohľadávky, označenie dlžníka, celkovú sumu a súpisovú hodnotu
Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej zložky: peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Dohoda o uznaní záväzku, pristúpení k záväzku a spôsobe jeho splnenia zo dňa
31.08.2015
Dlžník: Vydavateľský dom ELITA spol. s r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 44 300 662, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53667/B
Celková suma (aj mena): 39.315,98,-EUR (predstavuje zostatok z celkovej sumy pohľadávky vo výške 42.315,EUR)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 39.315,98,-EUR
Deň zaradenia/deň zápisu: 17.04.2019

K096633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 047 593
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2019 S 1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pohľadávky
Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 139,20 €
Zapísaná pod č.: 65

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 4,68 €
Zapísaná pod č.: 66

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

29

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 3,35 €
Zapísaná pod č.: 67

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 2,39 €
Zapísaná pod č.: 68

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 2,31 €
Zapísaná pod č.: 69

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 40,- €
Zapísaná pod č.: 70

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 16,50 €
Zapísaná pod č.: 71

Veriteľ: Babičkin dvor, a.s., IČO: 45538557, sídlo J. Kráľa 2661, 99001 Veľký Krtíš
Prihlásená suma spolu: 61,94 €
Zapísaná pod č.: 72

K096634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šedivá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká pri Morave ., 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/180/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/180/2019
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

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave, dňa 04.11.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K096635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tvardzík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám., vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/257/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave, dňa 04.11.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K096636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Bolgáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petržalka 0, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/249/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku VŠEOBECNÁ PODSTATA
Správca konkurznej podstaty úpadcu : Anton Bolgáč, narodený 19.05.1962, Bratislava - Petržalka, zverejňuje
oznam o tom, že ponúka na predaj podľa § 167n ods. 1 za použitia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR), majetok podliehajúci konkurzu zahrnutý do súpisu
všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019 :
1. kolo ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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POZEMKY parcely registra „C“
Číslo listu vlastníctva, katastrálne územie
LV č. 8804, k. ú. Stupava
LV č. 203, k. ú. Marianka
LV č. 488, k. ú. Marianka
LV č. 488, k. ú. Marianka

Č. parcely registra „C“ Výmera v m2
4105/103
2816
1169/1
1161
1169/3
356
1169/5
208

Spoluvlastnícky podiel dlžníka Druh pozemku
145/2816
trvalý trávny porast
1/14
lesný pozemok
1/42
záhrada
1/42
zastav. plocha

Hodnota
30,- €
330,- €
340,- €
400,- €

POZEMKY parcely registra „E“
Číslo listu vlastníctva, katastrálne územie
LV č. 3049, k. ú. Mást II.
LV č. 3049, k. ú. Mást II.
LV č. 3049, k. ú. Mást II.
LV č. 3049, k. ú. Mást II.
LV č. 1379, k. ú. Marianka
LV č. 1379, k. ú. Marianka

Č. parcely registra „E“ Výmera v m2
126
113
127/1
139
126
113
127/1
139
727/1
910
727/2
996

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
11/432
11/432
11/432
11/432
1/7
1/7

Druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
záhrada

Hodnota
10,- €
10,- €
10,- €
10,- €
50,- €
60,- €

za najvyššie ponúknutú cenu minimálne cenu uvedenú v súpise.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia predložia správcovi na adrese kancelárie cenové ponuky písomne v zalepenej
obálke s označením „ODDĹŽENIE č.k. 37OdK/249/2019-NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku vrátane. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Záujemca zloží na účet správcu IBAN: SK89 1100 0000 0026 2253 0187 vedený v Tatra banka a.s., celú
ponúknutú kúpnu cenu. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte najneskôr posledný deň lehoty na podávanie
ponúk alebo zložená v hotovosti k rukám správcu.
4. Za úspešného záujemcu bude považovaný ten subjekt, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu.
5. Obálka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky v eurách a doklad o zaplatení zálohy
- záujemca predloží výpis z obchodného registra, živnostenského registra
- fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti
- uvedenie účtu pre vrátenie zálohy, v prípade neúspechu v ponukovom konaní
- ponuka musí byť podpísaná záujemcom.
6. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa otvárania obálok.
7. S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak
záujemca so správcom zmluvu neuzavrie, bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zálohy zloženej na účet
správcu, pričom záloha sa v uvedenom rozsahu použije na zaplatenie zmluvnej pokuty.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Eva Bieliková, správca

K096637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 725 175
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej položky Typ súpisovej položky
majektu
majektu
1
Hnuteľná vec
2
Hnuteľná vec
3
Hnuteľná vec
4
Hnuteľná vec
5

Hnuteľná vec

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

18

Hnuteľná vec

Číslo súpisovej
položky majetku
19

Typ súpisovej
položky majetku
Peňažná
pohľadávka

1
1
2
2

Podielové
spoluvlastníctvo
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová hodnota
majetku
320,00 €
250,00 €
120,00 €
180,00 €

1

1/1

580,00 €

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
17

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

480,00 €
190,00 €
390,00 €
450,00 €
60,00 €
210,00 €
200,00 €
180,00 €
90,00 €
100,00 €
150,00 €
234,00 €

1

1/1

650,00 €

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Chladiaca vitrína
Šalátový pult
Barový stôl
Ochrana mreža
Výdajný ohrevný režon
antikorový
Sklenenný ohrevný pult
Ohrevný rezoň na taniere
Chladiaci pult
Kávovár trojpákový Astoria
Filtrácia ku kávovaru
Mlynček fresh
Blender
Indukcia
Podstolové chladničky
Digestor
Exteriérový stôl
Exteriérová stolička
Komplet - riady +
príslušenstvo

Právny dôvod vzniku
pohľadávky
Gastro club, s.r.o, Hraničná 18, Stav pokladne ku dňu
821 05 Bratislava., v likvidácii
vyhlásenia konkurzu
Dlžník

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota majetku

1/1

269,00 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K096638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Zemanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 334/35, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/268/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/268/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/268/2019 zo dňa 24.07.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Martina Zemanová, nar.
31.03.1979, trvalý pobyt: Staničná 334/35, 900 66 Vysoká pri Morave.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
·

veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 3681,64 EUR,

JUDr. Marek Letkovský, správca

K096639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hajnalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1020/82, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1959
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27K/29/2016 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/29/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku oddelenej podstaty

1st restructuring, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Helena Hajnalová, nar. 10.01.1959, bytom
Tvrdošovce, Gorkého č. 1020/82, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 27K/29/2016
týmto zverejňuje Opravu súpisu majetku oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 113/2017 dňa
14.06.2017 (K013403).
Číslo
Číslo
Typ
zabezpečenej
Názov
Súpisová Spoluvlastníck
súpisovej súpisnej
Druh Výmera
Číslo Parcelné
Zabezpečený pohľadávky
Štát, Obec katastrálneho
hodnota
y podiel
položky položky pozemku (m²)
LV
číslo
veriteľ
podľa
územia
majetku
úpadcu
majetku majetku
zoznamu
pohľadávok
EURO CASH,
Nehnuteľná
SR,
4
s.r.o., ČSA
1
Záhrada
358
Tvrdošovce 1372 1034/4
1/1
2a3
vec
Tvrdošovce
507,04 €
24, Banská
Bystrica
EURO CASH,
Zastavaná
Nehnuteľná
SR,
6
s.r.o., ČSA
2
plocha a
538
Tvrdošovce 1372 1034/11
1/1
2a3
vec
Tvrdošovce
773,04 €
24, Banská
nádvorie
Bystrica
EURO CASH,
Zastavaná
Nehnuteľná
SR,
s.r.o., ČSA
3
plocha a
10
Tvrdošovce 1372 1034/17
1/1
2a3
vec
Tvrdošovce
125,90 €
24, Banská
nádvorie
Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5
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Číslo
Súpisov
zabezpečene
Ulica a
Názov
Spoluvlastníck
Číslo Parceln Súpisn
á
Zabezpečen j pohľadávky
Štát, Obec orientačn katastrálneh
y podiel
LV é číslo é číslo hodnota
ý veriteľ
podľa
é číslo
o územia
úpadcu
majetku
zoznamu
pohľadávok
EURO
SR,
CASH, s.r.o.,
Gorkého
31
Tvrdošovc
Tvrdošovce 1372 1034/11 1020
1/1
ČSA 24,
2a3
82
164,00 €
e
Banská
Bystrica
EURO
SR,
CASH, s.r.o.,
Gorkého
3
Tvrdošovc
Tvrdošovce 1372 1034/17 2247
1/1
ČSA 24,
2a3
82
850,00 €
e
Banská
Bystrica

1st restructuring, k.s., správca.

K096640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Čapucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radničné námestie - Mestský úrad Pezinok 44/7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1979
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/233/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/233/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Juraj Čapucha, Radničné námestie - Mestský úrad Pezinok 44/7, 902
01 Pezinok, narodený: 13.06.1979, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Juraj Čapucha, Radničné námestie - Mestský úrad Pezinok 44/7, 902 01 Pezinok, narodený: 13.06.1979,
končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K096641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Fialka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1190/11, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1998
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/318/2019 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/318/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

35

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

V konkurznej veci dlžníka Štefan Fialka, Bratislavská 1190/11, 903 01 Senec, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1
v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“) správca zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty nasledovne:
Ku dňu 05. novembra 2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZKaR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty bez akejkoľvek súpisovej zložky majetku.
Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K096642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehrianska 3180/4, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1971
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/222/2019 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/222/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurznom konaní dlžníka Marta Jánošková, Žehrianska 3180/4, 851 07 Bratislava-Petržalka, správca v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 a ods.2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že sa konkurz na majetok dlžníka končí,
nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K096643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Lachkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Gwerkovej 1515/26, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/395/2019_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/395/2019

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

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

1. Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis: osobný automobil SEAT IBIZA 6L/AZQ/3D/SG, VIN: VSSZZZ6LZ3R216720
Evidenčné číslo: BA195RO
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, nepojazdný, nachádzajúci sa v Maďarskej republike
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis:
2. Typ súpisnej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis: osobný automobil VOLKSWAGEN GOLF 1HX0-A/APQ/0A2, VIN: WVWZZZ1HZWW189970
Evidenčné číslo: BL629GG
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, nepojazdný, nachádzajúci sa na neznámom mieste v okolí
Handlovej
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis:
Mgr. Peter Forgáč, správca
04.11.2019

K096644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janúšek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 2581 / 4, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/10/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/10/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Miroslav
Janúšek, Lúčky 2581/4, 909 01 Skalica, nar.: 10.07.1969 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Miroslav Janúšek

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božík Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 103, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1987
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/55/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/55/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Rastislav
Božík, Sekule 103/, 908 80 Sekule, IČO: /r.č.: / nar.: 27.03.1987 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1
ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Rastislav Božík

K096646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Puček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R:Štefánika 1012/23, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/164/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Miloš Puček, nar. 17.01.1973, bytom: M.R. Štefánika 1012/23, 908 77
Borský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil
žiaden majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 7972/60 C, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/175/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/175/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Ladislav Čonka, nar. 21.08.1968, bytom: Coburgova ulica 7972/60 C,
917 02 Trnava (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil
žiaden majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K096648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Kekiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučany 167, 919 28 Bučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/193/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/193/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Richard Kekiš, nar. 11.09.1978, bytom: 919 28 Bučany 167,
podnikajúceho pod ocbchodným menom Richard Kekis-RK PLAST, IČO: 41 628 675, s miestom podnikania 919
28 Bučany 167, s pozastavenou činnosťou podnikania od 01.08.2016 do 01.08.2019 (ďalej len „Dlžník“)
preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiaden majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K096649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 7972/60 C, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/216/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/216/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Eva Čonková, nar. 27.12.1967, bytom: Coburgová 7972/60 C, 917 02
Trnava (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiaden
majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K096650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 76, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/219/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/219/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka: Gabriel Molnár, nar. 31.01.1980, bytom: 925 07 Mostová 76 (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiaden majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K096651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Žáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 5600/1, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/2/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/2/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn.: 36OdK/2/2019 zo dňa 15.01.2019, rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka Katarína Žáková, nar. 03.03.1989, bytom Poľná 5600/1, 919 34 Biely Kostol. Uvedeným
uznesením súd rozhodol, že zbavuje dlžníka dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR)a to
v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurzu a v rozsahu dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia (§ 168b ZKR).
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom
kancelárie: Robotníka 79, 905 01 Senica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 15/2019 dňa 22.01.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na oznámenie
správcu – „Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu“ zverejnené v Obchodnom vestníku č. 130/2019
z 09.07.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1) Zákona č.
7/2005 Zz. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte len ako „ZKR“), končí konkurz na majetok dlžníka vyhlásený uznesením Okresného súdu v Trnave,
sp.zn.: 36OdK/2/2019 zo dňa 15.01.2019.
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenie § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený ma majetok dlžníka: Katarína Žáková, nar. 03.03.1989, bytom Poľná 5600/1, 919 34 Biely
Kostol, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu podľa § 167v ods. 4) ZoKR, zaniká funkcia správcu a zanikajú tiež účinky podľa
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.
JUDr. Štefan Dostál, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LONGFORD s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 920 737
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/20/2016 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: LONGFORD s. r. o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 45 920 737 (predtým HALIFAX s. r. o., IČO: 45 920 737, Trnavská cesta 4, 926 01 Sereď) zvoláva
v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 29.11.2019 o 10:00 hod. /prezentácia od 9:30 hod. do
10:00 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s. – správca úpadcu

K096653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dechtice 537, 919 53 Dechtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1965
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/293/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/293/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
štát
obec

Rodinný dom
Slovenská republika
Dechtice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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názov
katastrálneho
Dechtice
územia
číslo listu vlastníctva
1736
súpisné číslo
537
parcelové číslo
58
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
25.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
04.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
108
štát
Slovenská republika
obec
Dechtice
názov
katastrálneho
Dechtice
územia
číslo listu vlastníctva
1736
Parcelné číslo
58
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
1.900,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
04.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
391
štát
Slovenská republika
obec
Dechtice
názov
katastrálneho
Dechtice
územia
číslo listu vlastníctva
1736
Parcelné číslo
59/1
spoluvlastnícky
podiel
1/2
dlžníka
hodnota
zapisovaného
6.800,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
04.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu
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Súpisová zložka majetku č. 4
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo značky ŠKODA 130 L
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
200,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
04.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K096654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamás Egri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie priateľstva 2172/31, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/267/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/267/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu o zrušení I. kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
Správkyňa dlžníka: Tamás Egri, nar. 22.06.1984, trvale bytom Námestie priateľstva 2172/31, 929 01 Dunajská
Streda, oznamom zverejneným v obchodnom uverejnenom vestníku č. 212/2019 dňa 04.11.2019 pod značkou
K095743 som vyhlásila I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka zapísanom v súpise
všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 1 - ako : osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Golf AC
KOMBI, r.v. 2010, farba čierna, EČV: DS541FI, VIN: WVWZZZ1KZAW375283, havarované, nepojazdné, v
opotrebovanom stave v súpisovej hodnote: 3 000,-€.
Týmto oznamujem, že I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka Tamása Egriho sa zrušuje.
V Piešťanoch dňa 04.11.2019

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K096655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Danis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Mača 465, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1990
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/205/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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36OdK/205/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.07.2019 č. k.: 36OdK/205/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 137/2019 zo dňa 18.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Juraj Danis,
narodený 03.02.1990, trvale bytom: 925 32 Veľká Mača 465 (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 bola doručená po základnej prihlasovacej lehote, 45 dní od vyhlásenia konkurzu, Súhrnná
prihláška pohľadávok, ktorú Správca v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Dlžníka nasledovne:
Veriteľ:
Obchodné meno

Sídlo

IČO

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

35 942 436

Celková suma
prihlásenej pohľadávky
3.491,86 EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

35 942 436

160 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K096656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/7/2017 na majetok úpadcu: Pavol
Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce (ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu, v zmysle ustanovenia § 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“), týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.“
Podľa § 96 ods. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.“
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K096657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica ., 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/290/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/290/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Emília Danielová, nar. 06.02.1979, trvale bytom 909 01 Skalica,
preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže
bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje,
že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Emília Danielová
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K096658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Fodran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavol
Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná 899/62, 922 41 Drahovce, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava pod sp. zn. 25K/7/2017, 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 zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky Banka

Číslo účtu

47.

1000339631/3100 Nárok na zrážku z dôchodku úpadcu za 09/2019

Prima banka Slovensko, a.s.

Popis platby

Súpisová hodnota
86,76 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477
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K096659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slovák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 209 / 20, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/270/2018 S1746-26
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/270/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Peter Slovák, nar. 24.01.1978, bytom Ľudovíta Štúra 209/20, 922 42 Madunice, týmto v zmysle
§167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 4. novembra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K096660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kurnocík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/618/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/618/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Róbert Kurnocík, trvale bytom Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica,
dátum nar.: 31.07.1969, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo
Súpisová zložka majetku: ŠKODA FABIA 6Y, EČV: PB 869 BG, VIN:TMBND46Y123570489
Rok výroby: 2002
Stav: dobrý, obvyklé opotrebenie
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu
prevodu. Predmet prevodu sa prevádza na úspešného účastníka tak ako stojí a leží. Náklady spojené s uzavretím
Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca. Záujemca je povinný do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu vedený v
Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523. Prílohou písomného
návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet správcu.
Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu vrátená do 10 pracovných dní
po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
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Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38OdK/618/2019 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na
podávanie návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
4. dátum a podpis navrhovateľa
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako
šesť mesiacov;
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky
predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu
odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný
uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín. Ďalšie
informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky
na č. 0950 411 267.

K096661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dimitrovova 4120/33 C, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/676/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/676/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 04.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Roman Puška, nar. 12.10.1971, trvale bytom Dimitrovova 4120/33 C, 972 51 Handlová.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K096662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/683/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/683/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 04.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Marek Poliak, nar. 11.05.1989, trvale bytom Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad
Váhom.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K096663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Felcan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/584/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/584/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Felcan, nar. 01.09.1950, trvale bytom
Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod
spis. značkou: 38OdK/584/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, oznamujem, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý
bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 210/2019 dňa 30.10.2019, čím sa konkurz Dlžníka končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ladislav Felcan, nar. 01.09.1950, trvale bytom
Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou:
38OdK/584/2019, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 04.11.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ladislav Felcan

K096664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tušjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1957
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 29K/18/2012 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/18/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Ján Tušjak, nar. 27.12.1957, Zakvášov 1520/39, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcu: 29K/18/2012 S1820

Spisová značka súdu: 29OdK/18/2012

Veriteľ: UK Profit, spol. s r.o., Hornočermánska 797/59, 949 01 Nitra, IČO: 35937815
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky por. č. 1.:
- 1.

2.391,85 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 10.10.2016 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s, Správca

K096665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mario Bím
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočovce 383, 916 31 Kočovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/614/2019 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/614/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.06.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Mario Bím , nar.
02.02.1974 , trvale bytom 916 31 Kočovce 383 , Slovenská republika, vedený pod spis. zn.
38OdK/614/2019
z ru šuje.

K096666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šlosárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálnica 195, 916 37 Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/117/2017 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/117/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do kancelárie správcu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška pohľadávky od veriteľa
Intrum Debt Finance AG, Švajčiarsko vo výške spolu 945,41 EUR.
Mgr. Janette Adamcová, správkyňa

K096667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Híreš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 724 / 50, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1959
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/161/2018 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/161/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKKS, k. s., správca dlžníka: Miroslav Híreš, nar.: 09.06.1959, bytom: Trenčianska 724/50, 018 51 Nová Dubnica
týmto s poukazom na § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Podľa § 167l ods. 1 prvá veta ZoKR Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
SKKS, k.s., správca

K096668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lazar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 513/29, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OK/692/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/692/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ján Lazar, trvale bytom Potočná 513/29, 972 47 Oslany, dátum nar.:
20.01.1982, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej
adrese správcu, telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K096669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lazar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 513/29, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/692/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/692/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ján Lazar, trvale bytom Potočná 513/29, 972 47 Oslany, dátum nar.:
20.01.1982 v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávok iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej
obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K096670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Slašťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 983/16, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/682/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/682/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Marián Slašťan, nar. 17.12.1980, Pionierska
983/16, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Marián Slašťan s miestom
podnikania Pionierska 983/16, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50014013, týmto oznamujem v súlade s § 32
ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K096671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Bednárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plevník - Drienové 292, 018 26 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1991
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/682/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/682/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Michaela Bednárová, nar. 21.06.1991, Plevník –
Drienové č. 292, 018 26 Považská Bystrica, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo
bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujček Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2017 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
154/2017 zo dňa 11.08.2017 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Ľuboš Ujček , nar.: 06.07.1980, bytom
M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 40OdK/85/2017, v súlade
s ust. § 167p ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:
Súpisová zložka
Popis
majetku č. 1

Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti L&D TRADING, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 836/8,
Prievidza 971 01, IČO: 47 896 426, vo výške 50%, t.j. vo výške zodpovedajúcej splatenému
peňažnému vkladu dlžníka do základného imania spoločnosti, a to v sume 1 250,00 EUR zo sumy
vkladu 2 500,00 EUR.

Register v ktorom sa
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 30835/R
eviduje
Deň
zápisu
do
09.10.2017
súpisu majetku
INÉ MAJETKOVÉ Dôvod zápisu do
v zmysle § 167h ods. 1 a 167j ods. 1 ZKR
HODNOTY
súpisu majetku
Súpisová hodnota v
1 250,00 €
€
Spoluvlastnícky
1/1
podiel

Súpisová zložka
Popis
majetku č. 2

Obchodný podiel manželky dlžníka - Denisy Ujčekovej v spoločnosti L&D TRADING, s.r.o., so
sídlom M. Rázusa 836/8, Prievidza 971 01, IČO: 47 896 426, vo výške 50%, t.j. vo výške
zodpovedajúcej splatenému peňažnému vkladu manželky dlžníka do základného imania spoločnosti,
a to v sume 1 250,00 EUR zo sumy vkladu 2 500,00 EUR.

Register v ktorom
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 30835/R
sa eviduje
Deň
zápisu
do
25.09.2019
súpisu majetku
INÉ MAJETKOVÉ Dôvod zápisu do v zmysle § 167h ods. 1 a 167j ods. 1 ZKR
HODNOTY
súpisu majetku
majetok v BSM zapísaný podľa § 167 i ZKR
Súpisová hodnota
1 250,00 €
v€
Spoluvlastnícky
1/1
podiel
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Obchodný podiel sa speňažuje v III. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
40OdK/85/2017 – neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo na tel.čísle +421907788053.
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Mgr. Janette Adamcová, správca

K096673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Janoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boriny 509/10, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/498/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/498/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Štefan Janoš, rod. Illéš, nar. 01.02.1978, bytom Boriny 509/10A, 972 05
Sebedražie, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/498/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Janoš, rod. Illéš, nar. 01.02.1978, bytom
Boriny 509/10A, 972 05 Sebedražie, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/498/2019
zrušuje.
V Trenčíne, 04.11.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K096674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamaňa Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Poruba 315, 914 43 Dolná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/208/2017 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/208/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 1/2018
zo dňa 02.01.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Pavol Hamaňa, nar.: 23.03.1965, bytom Dolná
Poruba 315, 914 43, (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 40OdK/208/2017, v súlade s ust. § 167p
ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
majetku tvoriaceho konkurznú podstatu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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HNUTEĽNÉ VECI

·

Popis
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Osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo, rok výroby 1996, EČV: TN434CN,
WIN: W2226KZVRO16320

Register
v
ktorom
sa
Okresný dopravný inšpektorát Trenčín
eviduje
Deň zápisu do súpisu
09.02.2018
majetku
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
400,00 €
Spoluvlastnícky podiel
1/1

Hnuteľná vec sa speňažuje v III. kole za najvyššiu ponuku.

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
40OdK/208/2017 – neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť
na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K096675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gombíková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/83/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/83/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca dlžníka Ingrid Gombíková, nar.: 27.08.1971, bytom 017 01 Považská Bystrica, (ďalej len
ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 38OdK/83/2018, v súlade s ust. § 167p ZKR v spojení s ust. § 48b
vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu
Súpisová zložka majetku
Osobný automobil Fiat Marea, VIN: ZFA 18500000293109, rok výroby 1998,
Popis
č. 1
EČV: PB035CC
Register v ktorom sa eviduje Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica
Deň zápisu do súpisu majetku 19.06.2018
Dôvod zápisu do súpisu
HNUTEĽNÉ VECI
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
100,00 €
Spoluvlastnícky podiel
1/1 v BSM

·

Hnuteľná vec sa speňažuje v III. kole za najvyššiu ponuku.

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38OdK/83/2018 – neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť
na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K096676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 2016/10, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/497/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/497/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Peter Lukáč, nar. 18.06.1982, trvale bytom: Soblahovská 2016/10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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911 01 Trenčín, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a to v celkovej výške 436,20 EUR a jej zápis do zoznamu
pohľadávok.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K096677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunka Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadlice 157, 956 32 Nadlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/262/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/262/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty doplňujem o novú súpisovú zložku:
1. Suma vo výške 20,00 EUR - preplatok z exekúcie EX 1484/2011.

Mgr. Janette Adamcová, správca

K096678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 2016/10, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40Odk/497/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/497/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr, Martina Poláčková, správca dlžníka - Peter Lukáč, nar. 18.06.1982, trvale bytom: Soblahovská 2016/10,
911 01 Trenčín, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so
sídlom: Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, a to v celkovej výške 4514,31 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
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K096679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krško Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Murgaša 157 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/369/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/369/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
192/2018 zo dňa 04.10.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Peter Krško, nar.: 12.05.1973, bytom
J. Murgaša 6, 971 01 Prievidza, v konkurznom konaní č.k. 22OdK/369/2018, v súlade s ust. § 167p ZKR v
spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
tvoriaceho konkurznú podstatu:
Súpisová
majetku č. 1

zložka

Popis

Obchodný podiel 100% v spoločnosti Peter´s Kitchen, s.r.o., IČO: 46748300, so
sídlom: Murgaša 6, Prievidza 971 01

Register v ktorom sa
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 30662/R
eviduje
Deň zápisu do súpisu
03.12.2018
majetku
Iné majetkové hodnoty
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
5 000,00 €
Spoluvlastnícky podiel
100%

Obchodný podiel sa speňažuje v III. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, inak sa
ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené
na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
22OdK/369/2018 – neotvárať“
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt
fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)
presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania
návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K096680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minárik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri parku 47 / 5, 911 06 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/12/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/12/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 25/2019
zo dňa 05.02.2019 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Peter Minárik, nar.: 25.09.1990, bytom Pri parku
47/5, 911 06 Trenčín (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 38OdK/12/2019, v súlade s ust. § 167p
ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažovala majetok dlužníka tvoriaci konkurznú podstatu, zapísaný
v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 75/2019 dňa 16.04.2019, a to v troch kolách verejného
ponukového konania, uverejnených v obchodnom vestníku – I. kolo - č. 173/2019 dňa 09.09.2019, II.kolo - č.
188/2019 dňa 30.09.2019 a III.kolo – č. 205/2019 dňa 23.10.2019.

Nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestávajú veci zaradené do
súpisu majetku podliehať konkurzu, v súlade s ustanovením § 167p ods.2 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Týmto vylučujem súpisovú zložku majetku č. 1 zo súpisu majetku.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K096681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michel Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 31 / 31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/17/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca dlžníka Maroš Michel, nar.: 14.07.1979, trvale bytom Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín
(ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 40K/17/2016, vyhlasuje III. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného hnuteľného majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 136/2016 dňa 15.07.2016:
osobný automobil Peugeot 206, EČV: TN – MIKE2, VIN: 10FSC44064491, rok výroby 2002, súpisová
hodnota 1 500 EUR,
nasledovne:
·
·
I.
·
·

Hnuteľná vec sa speňažuje v treťom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za
cenu vo výške 50% súpisovej hodnoty predmetu, a teda za sumu 750,- EUR
správca umožní aj obhliadku vozidla vo vopred dohodnutom termíne a na požiadanie zašle záujemcom
na e-mailovú adresu aj fotografie vozidla.
Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
automobil sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi alebo proti podstate,
písomnú záväznú ponuku, je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s označením:

„PONUKA – konkurz 40K/17/2016 - NEOTVÁRAŤ“
v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní od dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom
o 16,00 hodine; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky,
·

·
·

na vyžiadanie záujemca obdrží v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08,00 hod. do 16,00 hod.
v pracovných dňoch po predchádzajúcej dohode podmienky ponukového konania, dohodu o zmluvnej
pokute, súpis majetku spoločne s fotografiami a súpisovými hodnotami hnuteľných vecí, a to za úhradu
2,00 € za každý jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania,
na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku hnuteľnej veci na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovanom majetku,
každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná do dokončenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť.
Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať:
·

podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, prípadne miesto
podnikania, IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu,
prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
· označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
· návrh kúpnej ceny,
· ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v
zmysle výpisu z Obchodného registra.
III. Vyhodnotenie ponúk :
· pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu
a nie dátum podania na pošte,
· na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa neprihliada,
· správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci
ponukového konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ
úpadcu, ktorý ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
· jednotlivé ponuky budú vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu a správca o tom vyhotoví zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä: vymedzenie
záujemcov, ktorí predložili ponuku, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody vyradenia
ponúk správcom a v prílohe fotokópie predložených ponúk. ktorú predloží veriteľskému výboru resp.
zástupcovi veriteľov,
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
· v prípade zhodnosti ponúk, správca vyzve dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky
doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky
kúpnej ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane
ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak záujemcovia ponuky
nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie,
· oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená,
· úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia
úspechu vo verejnom ponukovom konaní.
· pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy v lehote, ktorá bude zverejnená v ozname o ponukovom
konaní, z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na
uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil všetky podmienky
ponukového konania,
· úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet Úpadcu
zriadený správcom na účely konkurzu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu najneskôr v
deň uzavretia kúpnej zmluvy,
· správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového
vozidla až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený
protokolárne prevziať motorové vozidlo,
· registrácia zmeny vlastníka a držiteľa automobilu na príslušnom ODI sa uskutoční až po uhradení kúpnej
ceny za automobil kupujúcim a po protokolárnom prevzatí automobilu kupujúcim,
· všetky náklady súvisiace s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca,
· v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096682
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: 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, majetok dlžníčky bol čiastočne speňažený, vyradený
a vysporiadaný čiastočne podľa zámeru zverejnenom v OV č. 202/2019. Na základe uvedeného konštatujeme,
že po splnení rozvrhu výťažku v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31OdK/20/2019 na
dlžníka: Alžbeta Gedayová, nar.23.05.1955, bytom Nitrianska 397/159, 951 13 Branč, z r u š u j e. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d,
v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K096683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Nemeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 1278/29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1983
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: 32OdK/200/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Andrej Nemeš, nar.04.05.1983,
bytom 949 01 Nitra – Staré Mesto, Rybárska 1278/29 (t.č. Štúrova 29, 94901 Nitra), v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: č.k.: 32OdK/200/2019-22 zo dňa 13.09.2019, zverejnené v obchodnom
vestníku číslo 182/2019 zo dňa 20.9.2019, majetok dlžníka nebol zistený, nepostačuje na pokrytie nákladov
konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
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Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32OdK/200/2019 na
dlžníka: Andrej Nemeš, nar.04.05.1983, bytom 949 01 Nitra, Rybárska 1278/29, z r u š u j e. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d,
v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K096684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valter Jiránek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadikova 930/1, 951 12 Ivánka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1963
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: 29OdK/197/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/197/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Valter Jiránek, nar.27.02.1963,
bytom Beňadiková 930/1, 951 12 Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným menom. Valter Jiránek
KAMENÁRSTVO Janter, s miestom podnikania Beňadiková 930/1, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 22 817 263, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 29OdK/197/2019-19 zo dňa 12.09.2019, zverejnené
v obchodnom vestníku číslo 181/2019 zo dňa 19.9.2019, majetok dlžníka nebol zistený, nepostačuje na pokrytie
nákladov konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 29OdK/197/2019 na
dlžníka: Valter Jiránek, nar.27.02.1963, bytom Beňadiková 930/1, 951 12 Ivanka pri Nitre,
z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3
a § 167d, v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K096685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika HORVÁTHOVÁ
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 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/70/2019
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 29.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR – Krajský súd v Bratislave 00215759 Záhradnícka 10
Bratislava 813 66 Slovenská republika 16,50 €
SR – Krajský súd v Bratislave 00215759 Záhradnícka 10
Bratislava 813 66 Slovenská republika 16,50 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K096686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: spedservice s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 35 / 0, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 006 656
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: spedservice s.r.o., IČO: 46 006 656, so sídlom Kolárovo, Slovenská č.
35 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku - pohľadávok zo všeobecnej podstaty úpadcu

Predmetom predaja sú nasledovné pohľadávky úpadcu speňažované ako súbor majetku a to:
1. Peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu Zlatica Kozmová, nar. 15.8.1965, bytom Slovenská č.
35, Kolárovo titulom náhrady škody v zmysle § 135a Obchodného zákonníka v sume 13.159,87 €
s príslušenstvom, priznaná Platobným rozkazom Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
12.11.2018, sp. zn. 11Up/853/2018, vymáhaná v exekúcii vedenej u súdneho exekútora JUDr. Peter
Kliment pod 355EX 179/19
2. Peňažná pohľadávka voči konateľovi úpadcu Zlatica Kozmová, nar. 15.8.1965 bytom Slovenská č.
35, Kolárovo titulom zmluvnej pokuty v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v sume 12.500 €, priznaná Rozsudkom Okresného súdu Nitra zo dňa 5.4.2019, sp.
zn. 27NcKR/1/2019 – 38, vymáhaná v exekúcii vedenej u súdneho exekútora JUDr. Peter Kliment
pod 355EX 445/19
Podmienky ponukového kola:

·
·

·
·
·

Minimálna cena za ponúkaný súbor majetku - pohľadávky bola určená v zmysle záväzného pokynu
na sumu 7697,96 € (30% súpisovej hodnoty)
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 27K/1/2018– ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky
Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 20 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 jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné
ponuky odmietne
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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) navrhovanú cenu za 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
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,

orgánom záujemcu

e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
f) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok v znení
predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
doklad preložený do slovenského jazyka.

·

Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady
vyššie uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.

·

Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk

·

Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a postúpi predmetné pohľadávky za najvýhodnejšiu ponúknutú
cenu. Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť ponúknutú cenu na účet správcu
oznámený správcom tak, aby bola ponúknutá cena pripísaná na účet najneskôr v lehote do 10 dní od
doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Až po pripísaní ponúknutej
ceny na účet pristúpi správca k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávky s úspešným záujemcom
ponukového konania. V prípade, že ponúknutá cena nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísaná na účet
oznámený správcom, správca neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania zmluvu
o postúpení pohľadávky a vyzve v poradí druhého úspešného záujemcu na zaplatenie ponúknutej ceny.

·

Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol
najvyššiu cenu

·

Správca do 10 dní od pripísania ponúknutej ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy
o postúpení pohľadávok, ktorý je úspešný záujemca ako postupník povinný podpísať a v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy podpísanú zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy zaslaný úspešnému záujemcovi ako
postupníkovi

·

Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich
záväznej ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej
záujemcom vráti späť ako nedoručená a to dňom, ktorým sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi

·

V prípade, že niekoľko záujemcov ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky
doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú
uvedené vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia dodatočnej
lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce
záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového
konania a ktorého záväzná ponuka bude najvyššia. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk
správca vyššie uvedený postup zopakuje.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
Bližšie informácie o ponúkaných pohľadávkach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K096687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Strážovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 8665/19C, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/166/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Milan Strážovský, nar. 04.02.1978, bytom Andovská 19C, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod
obchodným menom: Milan Strážovský, s miestom podnikania: Andovská 19C, 940 02 Nové Zámky, IČO:
44 797 176 (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z
dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená
majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 04.11.2019
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JUDr. Marián Dobiš, správca

K096688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Tököly
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 427/26, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/182/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/182/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 28OdK/182/2019 zo dňa 04.09.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Vladimír Tököly, nar. 16.12.1973, bytom Mládežnícka 427/26, 935 62 Pohronský Ruskov
a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 175/2019 dňa 11.09.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j.
12.09.2019 sa považuje konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 04.11.2019 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu.
28OdK/182/2019 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 04.11.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K096689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Špaňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/30/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/30/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.
Peter Špaňo, nar. 30.9.1967, bytom Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 29OdK/30/2019 S296, v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem, že vylučujem súpisové
zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť
ani v treťom kole verejného ponukového konania a teda prestal podliehať konkurzu:
Nehnuteľnosti (pozemky):
LV

Parc. číslo

Kat. úz.

Obec

Druh
pozemku

568

335/1

Čaka

Čaka

orná pôda

Výmera
- m2
6

Výmera/
podiel - m2

Štát

Spoluvl.
podiel

Súpisová
hodnota

1,50

SR

1/4

1,50 Euro
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1045

335/2
1492/1

Čaka
Čaka

Čaka
Čaka

1045

1492/2

Čaka

Čaka

1045

1492/3

Čaka

Čaka

·

orná pôda
trvalý
trávny porast
trvalý
trávny porast
trvalý
trávny porast
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4
25

1
0,89

SR
SR

1/4
3/84

1 Euro
1 Euro

71

2,53

SR

3/84

2 Euro

64

2,28

SR

3/84

3 Euro

deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16.9.2019 – majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného
ponukového konania

Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí):
Popis hnuteľnej veci (súbor): osobné motorové vozidlo zn. VW Polo 6N, VIN: WVWZZZ6NZVW067057, farba:
zelená metalíza, EČV: NZ 521 FP, rok výroby: 1996, stav opotrebovanosti: nepojazdný, bez STK, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 300 EUR; deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 16.9.2019 –
majetok nespeňažený ani v 3.kole verejného ponukového konania
JUDr. Richard Schwarz, správca

K096690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Špaňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/30/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Ing. Peter Špaňo, nar. 30.9.1967, bytom Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 29OdK/30/2019 S296, v súlade s ust. § 167p, § 167q zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy
prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 123/2019 dňa
27.6.2019 (len pohľadávka).
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 29OdK/30/2019- neotvárať", do 19.11.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 19.11.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
19.11.2019 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s prevodom pohľadávky znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K096691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Bencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obyce 203, 951 95 Obyce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/187/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/187/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 2.9.2019, sp.zn: 29OdK/187/2019-19 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Renáta Bencová, nar. 9.12.1985, bytom Obyce 203, 951 95 Obyce, Slovenská republika, a JUDr.
Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296
bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 173/2019 dňa 9.9.2019.
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Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 29OdK/187/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K096692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petr Hübek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jalakšová 441, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/182/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/182/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 2.9.2019, sp.zn: 31OdK/182/2019-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Petr Hübek, nar. 29.5.1961, bytom Jalakšová 441, 935 03 Bátovce, Slovenská republika, a Ing. Aneta
Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol
ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 173/2019 dňa 9.9.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu majetku v právnej
veci sp.zn. 31OdK/182/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K096693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hüttinger Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/136/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Hüttinger, nar. 07.10.1954, bytom 945 01 Komárno v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo ponukového
konania na predaj inej majetkovej hodnoty zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka:
Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
CUSTOM 2001, s.r.o., Palatínova 2722/67, 945 01 Komárno, IČO: 44 991 100, obchodná spoločnosť založila do
zbierky listín poslednú účtovnú závierku za účtovné obdobie roku 2011 pričom z tejto vyplýva záporné vlastné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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imanie v hodnote (-) 34385.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/136/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

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

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 25.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

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

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

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

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je 100 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu
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 musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK64 0900 0000 0051 4677 6365, VS: 001
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Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

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

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

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

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

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

Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom obchodného podielu je povinný znášať
úspešný záujemca 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.

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

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

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K096694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ondrejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hostie (t.č. 951 92 Žikava 2) 265, 951 93 Hostie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1971
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. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/71/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/71/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Roman Ondrejka, nar. 07.09.1971, bytom 951 93 Hostie 265, t.č. 951 92 Žikava 2,
podnikajúci pod obchodným menom: Roman Ondrejka ALEXIVA, s miestom podnikania 951 93 Hostie 265, IČO:
41 041 950, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.08.2018 v konkurznom konaní č. k.
31OdK/71/2019 v súlade s §167j ods. 1 v spojitosti s § 77 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“)
zverejňuje oznam o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu.
Zo súpisu majetku všeobecnej podstaty bol vylúčený nasledovný majetok:
Súpisová
zložka č.:

1.

Súpisová
hodnota
v EUR:

Typ
Popis:
majetku:
Príves nákladný zn. BAN , TYP: PV - 01, univerzálny prívesný vozík na prepravu rôzneho tovaru.
Pozinkované bočnice, podlaha z vodovzdornej preglejky - zničená, najvyššia prípustná celková
Hnuteľná hmotnosť: 400 kg, najvyššia prípustná hmotnosť na nápravu: 750 kg, ložná plocha [mm]: 2050 x 1250,
vec
pneumatiky: R13 - výrobca: HANKOOK, konštrukčná rýchlosť 110km/hod, bočnice vysoké 390 mm,
stav opotrebovanosti: vysoká opotrebovanosť, rok evidencie: 2008. Bez TP.

150,-

Majetok vylúčený zo súpisu dňa 04.11.2019 nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní a o tento majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od skončenia
tretieho kola ponukového konania. V súlade s §167p ods.2 ZKR uvedený majetok prestal podliehať konkurzu.

V Nových Zámkoch, dňa 04.11.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K096695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 965, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/172/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/172/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Boriková, nar. 23.02.1986, bytom 925 84 Vlčany 965 v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj inej majetkovej hodnoty zo všeobecnej podstaty dlžníka.

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

76

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka:
1.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
Trans, s.r.o. ”v likvidácii”, Horná Strieborná 4/14599, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 751 502, z poslednej
dostupnej účtovnej závierky vyplýva záporné vlastné imanie v hodnote (-) 126484, neaktívna spoločnosť

2.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
DP Ronin Czech s.r.o., Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 025 16 772, spoločnosť nezaložila
do zbierky listín žiadnu účtovnú závierku, neaktívna spoločnosť

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/172/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

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

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 25.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

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

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

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

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja uvedeného pod č. 1 je 100 € a pod č. 2 je 100 €.
Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou
ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 6063 2325, VS: 001

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

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

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

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

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

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

Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom obchodného podielu je povinný znášať
úspešný záujemca 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.

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K096696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Katarína Csonková, nar. 22.6.1969, bytom Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/106/2019 S296, oznamuje, že 2. kolo verejného ponukového
konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 16.10.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo
všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko prihlásený záujemca ponúkol neprimerane nízku
cenu.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K096697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Katarína Csonková, nar. 22.6.1969, bytom Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/106/2019 S296, v súlade s ust. § 167n , § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie
na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o
nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením
kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.
181/2019 dňa 19.9.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky III. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 32OdK/106/2019- neotvárať", do 19.11.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 19.11.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
19.11.2019 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním nehnuteľných a hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca
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K096698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsuzsanna Panyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 502, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/178/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/178/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Zsuzsanna Panyi, nar. 18.09.1974, bytom 946 39 Iža 502, podnikajúci pod
obchodným menom: Zsuzsanna Panyi – PRINT STUDIO, s miestom podnikania 946 39 Iža 502, IČO:
41 259 718 (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje Súpis majetku všeobecnej
podstaty:

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1. INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Právo dlžníka ako bývalého spoločníka spoločnosti Milkman s.r.o., so sídlom Hradná 13/17, 945 01 Komárno, IČO: 36 852 465,
register: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 20980/N (ďalej ako „spoločnosť“), o veľkosti splateného vkladu:
3.320,- €, ktorého účasť v spoločnosti zanikla podľa ust. § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka, na vyplatenie vyrovnacieho podielu.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.320,- EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre dňa 04.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K096699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kolarovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 594/15, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Katarína Kolarovská, nar. 4.8.1982, bytom Cintorínska 594/15, 946 57 Svätý Peter, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 23OdK/73/2019 S296, oznamuje, že 3. kolo verejného ponukového
konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 27.9.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo
všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca
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K096700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Fóti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno bez orient./súp. č., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/179/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/179/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Ladislav Fóti, nar. 17.09.1957, bytom 945 01 Komárno (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje,
že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení
konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 04.11.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K096701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Fučíka 35 35, 935 32 Kalná nad Hronom - Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/78/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/78/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834: Ingrid Marková, nar. 29.11.1978, bytom
Júliusa Fučíka 35, 935 32 Kalná nad Hronom predtým bytom: Priateľstva 17, 934 01 Levice, týmto oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese: Štúrova
138, 949 35 Nitra, každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia
na tel. čísle: 0901919180, emailom: office@agbr.sk

JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

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

82

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

K096702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Elšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 260/89, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/159/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/159/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 28OdK/159/2019-24 zo dňa 09.09.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Milan Elšík, nar. 29.09.1984, bytom Staničná 260/89, 956 31 Krušovce, podnikajúci pod obchodným menom
Milan Elšík Diamond Marketing, s miestom podnikania Staničná 260/89, 956 31 Krušovce, IČO: 44 111 801 a
ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 04.11.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: dlžníka Milan Elšík, nar. 29.09.1984, bytom Staničná
260/89, 956 31 Krušovce, podnikajúci pod obchodným menom Milan Elšík Diamond Marketing, s miestom
podnikania Staničná 260/89, 956 31 Krušovce, IČO: 44 111 801.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Nitre, dňa 04.11.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K096703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hortenzia Kardos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 259, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/68/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/68/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie III. kolo
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Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Hortenzia Kardos, nar. 26.2.1974, bytom 943 61 Salka 259, č.k.
31OdK/68/2019, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších zmien , tretie kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty a to:

osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: Škoda Felicia
ev.č. NZ634AY
VIN: TMBEEF61315350307
Farba: zelená tmavá
Výkon:40kW
STK: neplatné ( platné do 02.5.2019)
EK: neplatné (platné do 02.05.2019
Rok výroby : 2001
Minimálna kúpna cena: najvyššia ponuka

Popis motorového vozidla :

Motorové vozidlo je nepojazdné a je v úschove dlžníka. Stav vozidla zodpovedá roku výroby . Vozidlo je
v technickom stave zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov. Záujemca berie na vedomie, že bude nutné
vykonať opravy na riadne užívanie vozidla. Zároveň záujemca berie na vedomie uzatvorenie Poistnej zmluvy za
škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie)

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

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

Kúpna cena :

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

Formálne náležitosti ponuky :

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

Vecné náležitosti ponuky :

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

Lehota na podávanie ponúk :

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

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

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

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to
Škoda Felica, ev.č. NZ634AY

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

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

Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu a to ani v ďalšej
primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie
motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci po prepise vozidla na vlastné náklady.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná prehliadka motorového vozidla je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare
IBAN:SK32 0900 0000 0051 6256 8056 VS 31682019

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 161/2019 dňa 21.8.2019.
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V Nových Zámkoch, dňa 04.11.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K096704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hudcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/171/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca dlžníka: Iveta Hudcová, nar.
24.5.1968, bytom Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno, Slovenská republika, v konkurze vedenom na Okresnom
súde Nitra pod sp. zn. 31OdK/171/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že pohľadávka veriteľa – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436 v celkovej prihlásenej sume 4.111,02 EUR bola doručená
správcovi prihláškou pohľadávky dňa 4.11.2019 tj. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K096705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Fekeč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul.P. Jilemnického 2838/2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/153/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie I. kolo

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Roman Fekeč, nar. 30.7.1976, Ul.P.Jilemnického 2838/2, 934 01
Levice, č.k. 30OdK/153/2019, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších zmien , prvé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku
úpadcu, ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: DAEWO NUBIRA
ev.č. LV592FK
VIN:KLAJF696EWK050901
Farba: šedá metalíza
STK: platné do 09.3.2020
EK: platné 09.3.2020
Rok výroby : 1.1.1997
Minimálna kúpna cena: 250,-€ slovom: dvestopäťdesiat EUR .

Popis motorového vozidla :

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

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

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

Kúpna cena :

Minimálna kúpna cena v prvom kole ponukového konania je určená na sumu 250,-€. V prvom kole je správca
oprávnený predať vozidlo za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na prepis
motorového vozidla ako aj príp. naloženie a odvezenie motorového vozidla.
Správca bez zbytočného odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.

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

Vecné náležitosti ponuky :

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

Lehota na podávanie ponúk :

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

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

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

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to
DAEWO NUBIRA , ev.č. LV592FK
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Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

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

Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet v
plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej
lehote, určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o prevode,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie prevodu
motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu a to ani v ďalšej
primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie
motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci po prepise vozidla na vlastné náklady.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná prehliadka motorového vozidla je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare
IBAN:SK88 0900 0000 0051 6362 2990 VS301532019

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 206/2019 dňa 24.10.2019.

V Nových Zámkoch, dňa 04.11.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K096706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Zahoranová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osada Reviczkého 1713/6, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/203/2019 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/203/2019
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, č. k. 27OdK/203/2019-20 zo dňa 06.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Monika Zahoranová, nar. 03.12.20173, trvale bytom Osada Reviczkého 1713/6, 94603 Kolárovo.
Zároveň bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27OdK/203/2019-20 zo dňa 06.09.2019 ustanovená do
funkcie správcu dlžníka JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno (ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 177/2019 zo dňa
13.09.2019. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 14.09.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Zahoranová, nar. 03.12.20173, trvale bytom Osada Reviczkého
1713/6, 94603 Kolárovo, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.12.2018 a vyhlásenia úpadcu zo dňa
14.10.2019 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Monika Zahoranová, nar. 03.12.20173, trvale
bytom Osada Reviczkého 1713/6, 94603 Kolárovo zrušuje.

K096707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Cibulyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/91/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Silvia Cibulyová, nar. 04.08.1979, bytom Dolné
Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú hnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 171/2019 dňa 05.09.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
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Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl.
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb.
výroby
OPEL CORSA 1,2I, VIN: W0L00073T6035868, ŠPZ: LV409EA,
1 stav tachometra 268 983 km
použitá
1995
2 Zlatá retiazka, hmotnosť: 1,76g, punc: 750/1000
použitá
2006
3

Televízor Samsung UE48JU6472U

použitá

2014

Deň vydania: 07.11.2019

rok Súpisová
hodnota
250,00 €
123,20 €
200,00

Poznámka.
STK
a EK
platí
18.09.2019
žiadna
žiadna,
obsahuje
príslušenstvo

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú hnuteľné veci:
1. OPEL CORSA 1,2I, VIN: W0L00073T6035868, ŠPZ: LV409EA, stav tachometra 268 983 km,
rok výroby 1995, STK a EK platí 18.09.2019;
2. Zlatá retiazka, hmotnosť: 1,76g, punc: 750/1000, rok výroby 2006,
3. Televízor Samsung UE48JU6472U, rok výroby 2014, obsahuje príslušenstvo.
§ Hnuteľné veci sa speňažujú samostatne.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 23OdK/91/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena:
· Položka 1 - nesmie byť nižšia ako: 250,00 €,
· Položka 2 - nesmie byť nižšia ako: 123,20 €,
· Položka 3 - nesmie byť nižšia ako: 200,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
23OdK/91/2019 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K096708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHS Building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 375
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/3/2019 S1668

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

Okresný súd Nitra
23K/3/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu SHS Building s.r.o.,
IČO : 44 405 375, so sídlom Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky (ďalej aj ako len „Úpadca“) oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn.: 23K/3/2019 zo dňa 28.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62,
949 01 Nitra. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.: OV 212/2019 zo dňa 04.11.2019.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no.
23K/3/2019, dated on 28th October 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor ́s assets SHS
Building s.r.o., identification number 44 405 375, seated at Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky,Slovak republic
and Mgr. Veronika Vargová, office address Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovak republic was appointed to the
function of bankruptcy trustee. The above mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No. OV 212/2019 dated on 4th Novembre 2019.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Veronika
Vargová, Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Nitra, Štúrova 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika, spis. zn. 23K/3/2019.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor ́s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Veronika
Vargová, office address Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 7, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the proc.
no. 23K/3/2019.
3. 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: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
3. The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt ́s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
4. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
4. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí
aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
5. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy
trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor ́s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
6. Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
6. Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not
have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not have the duty to
notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim. The creditor is
responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
7. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
dlžníka.
7. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

V Nitre, dňa 04.11.2019
In Nitra, the 4th November 2019

Mgr. Veronika Vargová, správca,
debtors trustee

K096709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Hústya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 585/62, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/194/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/194/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Marcel Hústya, nar. 18.09.1993, bytom Hlavná 585/62, 941 11
Palárikovo, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K096710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHS Building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 375
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/3/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/3/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu SHS Building, s.r.o., IČO : 44 405 375, so sídlom Detvianska 1B, 940 01
Nové Zámky, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je možno skladať
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Preddavok je možné zložiť na účet správcu č.
2923902781/1100, vedený v Tatra banka a.s. (IBAN: SK03 1100 0000 0029 2390 2781), a to vo výške 2% zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá (najmenej 350
EUR a najviac 10 000 EUR). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
V Nitre, dňa 04.11.2019
Mgr. Veronika Vargová, správca

K096711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHS Building s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 375
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/3/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/3/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu SHS Building s.r.o., IČO :
44 405 375, so sídlom Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00-12:00 hod. a od 13:00- 16:00
hod. Právo nahliadať do spisu majú účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou
písomnou plnou mocou, osoby vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z. konkurzný súd, orgány činné v
trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel.č. 037/658 5182.
V Nitre, dňa 04.11.2019
Mgr. Veronika Vargová, správca

K096712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Halászová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4549/67, 940 57 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Anna Halászová, nar. 07.04.1953, bytom: Nábrežná 4549/67, 940 57
Nové Zámky, spisová značka 28OdK/177/2019, v zmysle ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty.

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

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

V Nitre, dňa 04.11.2019

JUDr. Andrea Pállová, 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

96

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

K096713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kraus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajtava 44, 943 65 Bajtava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/206/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/206/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Jozef Kraus, nar. 09.11.1983, Bajtava 44, 943 65 Bajtava,
týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K096714
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 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2019_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Deň vyhotovenia doplnenia súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Oberbank AG: 30.10.2019
Dôvod zapísania: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ods. 1 písm. c) ZKR v spojení s § 79 ods. 1 ZKR
Súpisová položka majetku:
2.
nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2613 pre katastrálne územie: Zobor, obec: NITRA, okres: Nitra:
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pozemok, parcela registra „C“ číslo: 1775/2, druh pozemku: záhrada, o výmere: 491 m2,
pozemok, parcela registra „C“ číslo: 1775/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 308
m2 ,
stavba Rodinný dom so súpisným číslom: 3330, postavený na parcele reg. „C“ č. 1775/4, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 308 m2
súpisová hodnota: 325.000,00 Eur

Označenie tretej osoby: Renáta Ivaničková, bydlisko: Strieborná 7, Nitra – Čermáň, dátum narodenia: 10.05.1980
Opis zabezpečovacieho práva:
Dňa 07.07.2017 uzatvoril veriteľ v postavení záložného veriteľa s p. Renátou Ivaničkovou v postavení záložcu
a s dlžníkom v postavení vedľajšieho účastníka Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č.
6161177875/8370 (ďalej len „zmluva o zriadení záložného práva“), na základe ktorej záložca – p. Renáta
Ivaničková zriadila na zabezpečenie pohľadávky (pohľadávka navrhovateľa do výške 325.000,- EUR a všetko
príslušenstvo na základe zmluvy o splátkovom úvere) v prospech záložného veriteľa – veriteľa záložné právo
k zálohu, ktorým sú nehnuteľnosti, a záložný veriteľ – veriteľ toto záložné právo prijal. Účastníkom zmluvy
o zriadení záložného práva bol dlžník ako vedľajší účastník, na ktorého prejdú spolu s vlastníctvom zálohu práva
a povinnosti vlastníka zálohu.
Opis a výška zabezpečených pohľadávok:
poradové
výška
číslo
v
opis zabezpečenej pohľadávky
zabezpečenej
zozname
pohľadávky
pohľadávok
Dňa 07.07.2017 uzatvoril veriteľ s dlžníkom Zmluvu o splátkovom úvere č. 6161177875/8370 (ďalej len
„zmluva o splátkovom úvere“), na základe ktorej sa veriteľ zaviazal poskytnúť dlžníkovi úver až do výšky
325.000,- EUR (ďalej len „úver“). Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy boli Všeobecné podmienky pre
poskytovanie úverov a záruk Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republiky (ku dňu
01.05.2017) (ďalej len „všeobecné podmienky“). Účelom použitia úveru bolo financovanie kúpy nehnuteľností
zapísaných na liste vlastníctva č. 2613 pre katastrálne územie: Zobor, obec: NITRA, okres: Nitra, v zmysle
Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 06.07.2017 medzi p. Renátou Ivaničkovou, dátum narodenia: 10.05.1980,
trvalý pobyt: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra (ďalej len „p. Renáta Ivaničková“), v postavení
predávajúceho a dlžníkom v postavení kupujúceho (ďalej len „kúpna zmluva“). Dňa 12.07.2017 uzatvoril veriteľ
s dlžníkom Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere (ďalej len „dodatok“), ktorého predmetom bola úprava
čerpania a splatnosti úveru, t. j. úver bol v zmysle dodatku čerpaný po čiastkach najneskôr do 31.08.2017.
2
345.810,35 Eur
Veriteľ poskytol dlžníkovi úver v celkovej výške 325.000,- EUR v dvoch častiach. Prvú časť úveru poskytol
veriteľ dlžníkovi dňa 12.07.2017 vo výške 260.000,- EUR a druhú dňa 11.08.2017 vo výške 65.000,- EUR.
Nakoľko dlžník porušil ustanovenia zmluvy o splátkovom úvere a všeobecných podmienok, Oznámením o
okamžitej splatnosti úveru zo dňa 18.09.2018 veriteľ v súlade s článkom 9.2.5. všeobecných podmienok
vyhlásil okamžitú splatnosť úveru k 30.09.2018 (ďalej len „oznámenie o okamžitej splatnosti“). Zároveň vyzval
dlžníka, aby uhradil pohľadávku veriteľa vo výške 306.843,60 EUR vyplývajúcu zo zmluvy o splátkovom úvere
v lehote do 30.09.2018 na bankový účet veriteľa. Oznámenie o okamžitej splatnosti bolo dlžníkovi doručené
dňa 22.08.2018 v súlade s článkom 11. bodom 11.3 všeobecných podmienok, podľa ktorého sa písomnosť
považuje za doručenú v prípade jej neprevzatia v odbernej lehote 3. dňom odo dňa odovzdania písomnosti na
poštovú prepravu (oznámenie o okamžitej splatnosti bolo odovzdané na poštovú prepravu dňa 19.08.2018).
Ku dňu 31.12.2018 pohľadávka vyplývajúca zo zmluvy o splátkovom úvere je vo výške 306.843,60 EUR.

Označenie zabezpečného veriteľa:
Oberbank AG, so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zástupca: Nosko & Partners
s.r.o., so sídlom: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 860 107
Mgr. Peter Forgáč, správca

K096715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Juhásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 42, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2018 S1410
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31OdK/19/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31OdK/19/2018-36 zo dňa 23.01.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Martina Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra, t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11
Nitra. Za správcu bol ustanovený Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1410. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 21/2018 dňa
30.01.2018. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 31.01.2018.
Na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka podľa § 166i ZoKR , vychádzajúc zo zoznamu majetku,
z vyjadrenia dlžníka na osobnom rokovaní a z poskytnutej súčinnosti od dožiadaných subjektov správca v súlade
s ust. § 167j ods. 1 ZoKR dňa 28.03.2018 vyhotovil súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 66/2018 dňa 05.04.2018. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený o súpisovú zložku
majetku – cenný papier. Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 211/2018 dňa
02.11.2018. Súpis majetku bol zároveň jedenkrát aktualizovaný. Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty
bola zverejnená v OV č. 85/2019 dňa 03.05.2019.
Majetok tvoriaci všeobecnú konkurznú podstatu:
Ad. A) nehnuteľný majetok (súpisová zložka č. 1 -10), správca speňažoval v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá
veta v spojení s ust. § 167q ZoKR ako súbor nehnuteľností menšej hodnoty formou ponukových konaní
zverejnených v Obchodnom vestníku nasledovne:
1. Kolo zverejnené v OV č. 85/2019 dňa 03.05.2019 (vyhodnotené ako úspešné – správcovi boli doručené
ponuky od 2 záujemcov, z ktorých správca akceptoval ponuku záujemcu, ktorá bola najvyššia, t.j. ponuku
záujemcu Slovak Estate s.r.o. vo výške 761,01 €.)
Ad. B) Cenný papier (súpisová zložka č. 11) správca speňažoval v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. §
167p ZoKR ako inú majetkovú hodnotu, a to formou ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku
nasledovne:
1. Kolo zverejnené v OV č. 85/2019 dňa 03.05.2019 (vyhodnotené ako neúspešné – bez ponuky)
2. Kolo zverejnené v OV č. 108/2019 dňa 06.06.2019 (vyhodnotené ako neúspešné – bez ponuky)
3. Kolo zverejnené v OV č. 124/2019 dňa 28.06.2019 (vyhodnotené ako neúspešné – bez ponuky)
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Nakoľko sa vyššie uvedenú inú majetkovú hodnotu nepodarilo
speňažiť podľa ust. § 167q ods. 3 ZoKR v spojení s ust. § 167p ZoKR ani v treťom kole verejného ponukového
konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestala podliehať konkurzu a správca vylúčil predmetný majetok zo
súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019).
Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019).Následne
správca pripravil Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v OV č. 203/2019 dňa 21.10.2019. Jednotliví veritelia prihlásených pohľadávok boli dňa 04.11.2019 pomerne
uspokojení podľa výšky ich zistených pohľadávok v zmysle Konečného rozvrhu výťažku.
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 (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 § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko bol speňažený všetok majetok tvoriaci konkurznú podstatu, ktorý bolo možné speňažiť, pričom výťažok
zo speňaženia tohto majetku bol medzi jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok rozvrhnutý podľa vyššie
uvedeného Konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, týmto správca v súlade s ust. § 167v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZoKR oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Martina
Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra, t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11 Nitra, vedený pod
sp.zn.: 31OdK/19/2018, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok
alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.
V Nitre dňa 04.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K096716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sajko Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/146/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anton Sajko, nar.: 04.04.1975, bytom: Čeľadice 371,
951 03 Čeľadice, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra,
týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie §
48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.1 – notebook ACER, výrobné číslo: E51-311, r.č.: neuvedené, miesto uloženia:
Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice, SR – u dlžníka, stav: funkčný, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 250,00
Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 30OdK/146/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Sajko notebook – neotvárať“ v
lehote do 10. dní od faktického zverejnenia tohto verejného ponukového konania v OV.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0146, správa pre prijímateľa:
Sajko– 3.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby svoje meno a priezvisko. 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.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert HIPP - správca

K096717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornyáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho 218/9 -, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/208/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Kristína Hornyáková, Rákocziho 218/9, 94639 Patince,
SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s
ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to:
·
·

súpisová zložka majetku č. 1- nehnuteľnosť vinica, okres: Komárno, obec: Radvaň nad Dunajom,
katastrálne územie: Radvaň nad Dunajom, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 3143 ako parcela č.: 1836 vinice o výmere 302 m2, parcela registra ,,E“, podiel dlžníka 1/1, súpisová hodnota majetku: 400,- Eur.
LV v časti C: Ťarchy:

Exekučný príkaz EX 25123/12 zo dňa 20.11.2015, Z-6094/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech
oprávneného: Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava II, IČO:35815256 na
parcelu registra E-KN parc.č.1836 (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD.)
Exekučný príkaz EX 21629/15 zo dňa 20.11.2015, Z-6095/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech
oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštunská 5, 851 02, Bratislava V, IČO: 35724803 na parcelu registra
E-KN parc.č.1836 (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD.)
Exekučný príkaz EX 1449/13 zo dňa 20.11.2015, Z-6095/15 zriadením exekučného záložného práva v prospech
oprávneného: Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava II, IČO:35815256 na
parcelu registra E-KN parc.č.1836 (Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD.)
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Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 27OdK/208/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Hornyakova – neotvárať“ v lehote
do 10. dní od faktického zverejnenia tohto verejného ponukového konania v OV.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0208, správa pre prijímateľa:
Hornyáková 1.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade
fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. 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.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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, ktorá nesmie byť nižšia ako
súpisová hodnota majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert HIPP - správca

K096718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenárt Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinka 204, 941 50 Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/194/2019 S-1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/194/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Majetok zaradený do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951) – súpisová zložka majetku č. 1- nehnuteľnosť, okres: Brezno, obec: Brezno, katastrálne
územie: Brezno, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 2222 ako parcela č.: 1473 - záhrada o výmere 2843 m2, parcela
registra ,,C“, podiel dlžníka 1/1 (BSM), súpisová hodnota majetku: 28 600,58 Eur (cena ustálená ZP 201/2013 Ing.
Peter Rafaj, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností).
Majetok zaradený do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žilina, IČO: 31 575 951) – súpisová zložka majetku č. 2- nehnuteľnosť, okres: Brezno, obec: Brezno, katastrálne
územie: Brezno, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 2222 ako parcela č.: 1474 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 233 m2, parcela registra ,,C“, podiel dlžníka 1/1 (BSM), súpisová hodnota majetku: 2 343,98 Eur (cena
ustálená ZP 201/2013 Ing. Peter Rafaj, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad
hodnoty nehnuteľností).
Majetok zaradený do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
Žilina, IČO: 31 575 951) – súpisová zložka majetku č. 3- nehnuteľnosť, okres: Brezno, obec: Brezno, katastrálne
územie: Brezno, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 2222 ako rodinný dom, súpisné číslo: 341, na parcele číslo:
1474, podiel dlžníka 1/1 (BSM), súpisová hodnota majetku: 23 170,63 Eur (cena ustálená ZP 201/2013 Ing. Peter
Rafaj, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností).

K096719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gera Mojmír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Titváň 37 / 20, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/108/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/108/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mojmír Gera, nar. 03.03.1948, bytom Titváň 37, 951 35
Veľké Zálužie, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra,
týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie §
48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 2. kolo ponukového
konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to:

Súpisová zložka majetku č.1 – HUAWEI T 310 LTI - mobilný telefón, V.č.: 868355031 SUMMILUXH1.16/274SPN stav: poškodený disp., miesto uloženia: Titváň 37, 951 35 Veľké Zálužie, SR – u dlžníka,
vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 300,00 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 28OdK/108/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Gera – neotvárať“ v lehote do 15.
dní od faktického zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0108, správa pre prijímateľa:
Gera– 2.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby svoje meno a priezvisko. 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.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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, ktorá nesmie byť nižšia ako 50%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert HIPP - správca

K096720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregoričková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 186, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/181/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/181/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Lucia Gregoričková, nar. 19.12.1989, bytom
Bojná 186, 956 01 Bojná, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 15.10.2019, vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník je vlastníkom nasledovného majetku:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 – súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 400, k.ú. Veľké Ripňany
Popis:
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 209/2 o výmere 198 m2, zapísaný na LV č. 400, k. ú.
Veľké Ripňany, obec: Veľké Ripňany, okres: Topoľčany, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/48, t. j. 4.13 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 210/2 o výmere 468 m2, zapísaný na LV č. 400, k. ú.
Veľké Ripňany, obec: Veľké Ripňany, okres: Topoľčany, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/48, t. j. 9.75 m2.
Stavba so súp. č. 272, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 209/2, zapísaná na LV č. 400, k. ú.
Veľké Ripňany, obec: Veľké Ripňany, okres: Topoľčany, druh stavby: Rodinný dom, Spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/48.

Pozn.: Dlžník na stretnutí so správcom uviedol, že stavba vyznačená na LV č. 400, k. ú. Veľké Ripňany, bola
zbúraná, t. j. jedná sa o neexistujúcu stavbu.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1: 131.25 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku :
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1178, k. ú. Bojná
Popis:
·
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 442/1 o výmere 302 m2, zapísaný na LV č. 1178, k.
ú. Bojná, obec: Bojná, okres: Topoľčany, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/5, t. j. 60.40 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 442/2 o výmere 36 m2, zapísaný na LV č. 1178, k. ú.
Bojná, obec: Bojná, okres: Topoľčany, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/5, t. j. 7.2 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 443/1 o výmere 291 m2, zapísaný na LV č. 1178, k.
ú. Bojná, obec: Bojná, okres: Topoľčany, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5, t. j.
58.2 m2.
Stavba so súp. č. 186, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 442/1, zapísaná na LV č. 1178, k. ú.
Bojná, obec: Bojná, okres: Topoľčany, druh stavby: Rodinný dom, Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

3 229.48 €

V Nových Zámkoch 04.11.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K096721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kláštor pod Znievom -, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/223/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/223/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Miroslav Švec, A.
Moyzesa 55/-, 038 43 Kláštor pod Znievom, IČO: 43255116 /r.č.: / nar.: 16.03.1974 (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Miroslav Švec

K096722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pavlus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 176, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1983
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. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE (1/2019)
JUDr. Lenka Maďarová, ako správca úpadcu Ján Pavlus, „v konkurze“, oprávnená zorganizovať dražbu na
účely speňažovania majetku úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d), ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17 zákona o
dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o opakovanej dražbe:
Navrhovateľ: JUDr. Lenka Maďarová, správca konkurznej podstaty, IČO: 42 068 452, Sídlo: Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, Značka správcu: S1448
ako správca úpadcu: Ján Pavlus „v konkurze“, nar.: 02.06.1983, bytom: Kysucký Lieskovec 176, 023 34
Kysucký Lieskovec
Dražobník: JUDr. Lenka Maďarová, správca konkurznej podstaty, IČO: 42 068 452, Sídlo: Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, Zapísaný: v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, Značka správcu: S1448
Miesto konania dražby: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Dátum konania dražby: 29.11.2019
Čas otvorenia dražby: 11:00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba: 2. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby je nasledujúca nehnuteľnosť so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom:
Číslo LV
Katastrálne územie
897
Kysucký Lieskovec
Pozemky parcely registra „C“:
Parc. č.
Druh pozemku
3006/5
Trvalý trávny porast
3006/31
Zastavaná plocha a nádvorie
3006/32
Zastavaná plocha a nádvorie
3006/33
Zastavaná plocha a nádvorie
3007/5
Zastavaná plocha a nádvorie
Stavby na pozemkoch:
Súp. číslo
Postavená na
Výmera
Druh
stavby
parc. č.
pozemku
stavby
759
3006/32
98 m2
Rodinný dom
Výška spoluvlastníckeho podielu:

Okresný úrad, katastrálny odbor
Kysucké Nové Mesto
Výmera
1493 m2
40 m2
98 m2
37 m2
14 m2

Číslo LV
897
897
897
897
897

Poznámka
-

1/1
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Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 759 na parc. č. 3006/32, k. ú. Kysucký Lieskovec. Predmetom je
rodinný dom súp. č. 759 na pozemku parc. KN-C č. 3006/32 s príslušenstvom. Predmetnej stavbe rodinného
domu s príslušenstvom bolo pridelené súpisné číslo na základe rozhodnutia o číslovaní stavieb “Rodinný dom
súp. č. 759, na parc. č. 3006/32 k.ú. Kysucký Lieskovec“, pod Sp. zn. 253/2010 vydané Obcou Kysucký
Lieskovec dňa 24.03.2010. V blízkosti sa nachádza auto zástavba rodinných domov. Prístup k domu je po
príjazdovej obecnej komunikácii parc. KN-C č. 89/1 k.ú. Lodno, obec Lodno okres Kysucké Nové Mesto vo
vlastníctve obce Lodno. Dom ma jeden hlavný vstup, ktorý je z južnej strany. Dom je jednopodlažný s obytným
podkrovím.
Dispozičné riešenie:
1.NP. – zádverie, chodba, kuchyňa s jedálňou, WC, obývacia izba, schodisko, zásobáreň, kotolňa a terasa.
1.PK. – chodba, kúpeľňa s WC, 3 izby a balkón.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, Zvislé nosné konštrukcie 1. NP, 2. NP - murované z tehál (tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace
konštrukcie - 1. NP, 2. NP - tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podhľadom betónové monolitické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo.
Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké
korýtkové (Bramac); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby,
zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. NP - obklady z kamenných dosiek. Úpravy vnútorných
povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1.
NP, 2. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 2. NP – vane. Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo
zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s trojvrstv. zasklením;
okenné žalúzie - 1. NP, 2. NP – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1.
NP, 2. NP - veľkoplošné parkety (laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby.
Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - umývačka riadu
(zabudovaná); 1. NP - chladnička s mrazničkou (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo
nerezové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie
kúpeľní - 1. NP, 2. NP - umývadlo; 2. NP - vaňa plastová rohová; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; 2. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací so
zabudovanou nádržkou v stene. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez
ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania značkové kotly.
Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja;
zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody
kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez
rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým
istením.
VÝMERA zastavanej plochy rodinného domu:
Podlažie
1. NP
2. NP

Začiatok užívania
2010
2010

Výpočet zastavanej plochy
(9,6+0,4)*(9,05+0,4)+(4,5+2,1)*1,4/2
(9,6+0,4)*(9,05+0,4)

ZP [m2]
99,12
94,5

Garáž na pozemkoch parc. KN-C č. 3006/33 a č. 3007/5
Predmetom je garáž bez súp. č. na pozemkoch parc. KN-C č. 3006/33 a č. 3007/5. Stavba je situovaná
juhovýchodne od rodinného domu pri príjazdovej obecnej komunikácii.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Základy – betónové. Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic; zateplenie
obvodových stien polystyrénom minimálnej hrúbky 5 cm alebo ekvivalent. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy železobetónové; zateplenie polystyrénom minimálnej hrúbky 10 cm. Strecha - krytina na plochých strechách - z
asfaltových privarovaných pásov; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky).
Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka. Úpravy vnútorných povrchov vápenná, štuková omietka. Výplne otvorov - okná - plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy - hladený betón s
náterom; - vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická poistkové automaty.
Výmera zastavanej plochy:
Podlažie
1. NP

Začiatok užívania
2010

Výpočet zastavanej plochy
6,5*8

ZP [m2]
52

PRÍSLUŠENSTVO predmetu dražby tvorí najmä:
Hospodárska stavba - poľovnícka izba bez súp. č. na pozemku parc. KN-C č. 3006/5
Predmetom je hospodárska stavba – poľovnícka izba na pozemku parc. č. 3006/5. Stavba je situovaná východne
od rodinného domu. Konštrukčné a materiálové vyhotovenie: Základy – betónové. Zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky viac ako 30 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové
s podhľadom. Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené ťažké korýtkové; klampiarske konštrukcie
- z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky). Úpravy vonkajších povrchov – brizolit. Úpravy vnútorných
povrchov - vápenná, štuková omietka. Výplne otvorov - okná - dvojité z tvrdého dreva. Podlahy - keramická
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dlažba; - vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové
automaty. Konštrukcie naviac – Pec.
Výmera zastavanej plochy:
Podlažie
1. NP

Začiatok užívania
2010

ZP [m2]
50

Výpočet zastavanej plochy
10,0*5,0

Oplotenie od suseda na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je oplotenie od suseda, ktoré má betónové základy s
prefabrikovanou podmurovkou a výplňou z zo strojového pletiva osadeného na oceľové stĺpiky. Predpokladaná
životnosť oplotenia je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.
Oplotenie od ulice nad garážou na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom ohodnotenia je oplotenie nad garážou,
ktoré má betónové základy okolo oceľových stĺpikov a výplňou z oceľovej tyčoviny v ráme. Predpokladaná
životnosť oplotenia je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.
Oplotenie od ulice nad garážou na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je oplotenie nad garážou, ktoré má
betónové základy okolo oceľových stĺpikov a výplňou z oceľovej tyčoviny v ráme. Predpokladaná životnosť
oplotenia je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.
Vodovodná prípojka na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je napojenie domu na verejnú vodovodnú sieť, ktorá
je v miestnej ceste. Vodovodná prípojka je z PVC potrubia DN 40 mm a má dĺžku 15,0 bm. Predpokladaná
životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Vodomerná šachta na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je vodomerná šachta. Predpokladaná životnosť je
stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Kanalizačná prípojka na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je napojenie domu na čističku odpadových vôd, ktorá
je situovaná vedľa domu. Kanalizačná prípojka je z PVC potrubia DN 150 mm a má dĺžku 12,0 bm.
Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Elektrická prípojka na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je elektrická prípojka NN. Prípojka je riešená zemou
káblom Cu 4x10 mm celkovej dĺžky 28,0 bm. Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50
rokov pri bežnej údržbe.
Spevnené plochy na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom sú spevnené plochy - chodníky okolo domu z zo
zámkovej dlažby. Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Predložené schody pred vstupom a na terase na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom sú predložené schody.
Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Prístrešok pred vstupom na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je prístrešok pred vstupom do domu.
Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Prístrešok za domom na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je prístrešok za domom. Predpokladaná životnosť je
stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
ČOV na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom čistička odpadových vôd. Predpokladaná životnosť je stanovená
odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Osvetlenie na záhrade okolo domu na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je záhradné osvetlenie okolo domu.
Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Osvetlenie na záhrade okolo domu na parc. KN-C č. 3006/5 Predmetom je záhradné osvetlenie okolo domu.
Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
POZEMOK parcely registra „C“ číslo:
Parcela
3006/5

Druh pozemku
trvalý tráv. porast

Podiel
1/1

Výmera [m2]
1493,00
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1/1
1/1
1/1
1/1

40,00
98,00
37,00
14,00
1 682,00

Predmetom sú pozemky parc. KN-C č. 3006/5, 3006/31, 3006/32, 3006/33 a 3007/5 sú evidované v popisných
informáciách katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 897 v k. ú. Kysucký Lieskovec, obec Kysucký
Lieskovec, okres Kysucké Nové Mesto. Pozemky sú situované mimo zastavané územie obce. Pozemky sú s
možnosťou napojenia na technickú infraštruktúru a to na vodu a elektriku.
Poloha: Nehnuteľností sa nachádzajú v k. ú. Kysucký Lieskovec, obec Kysucký Lieskovec, okres Kysucké Nové
Mesto, v uličnej zástavbe rodinných domov s dobrou dopravnou dostupnosťou do centra obce. V obci Kysucký
Lieskovec je vybudovaná občianska a technická vybavenosť, neďaleko sa nachádzajú obchod, zástavka na
prímestskú autobusovú dopravu, spevnené cesty a chodníky. V okresnom meste Kysucké Nové Mesto sú sídla
okresných úradov, nemocnica, banky, nákupné centra, autobusové a železničné nástupište, spevnené cesty a
chodníky, zelené plochy, parky, športoviská. V mieste je možnosť napojenia na verejné rozvody vody a elektriny.
Lokalita je bez faktorov znečisťujúcich ovzdušie alebo vytvárajúcich hluk nad prípustnú mieru.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží v takom stave ako „stojí a leží“.
Poznámka: Nižšie špecifikovaný hnuteľný majetok, ktorý sa nachádza v predmete dražby, nie je predmetom
dražby: a) Kuchynská linka so spotrebičmi, a to mikrovlnná rúra Whirpool, elekt. rúra Whirpool, digestor Whirpool,
umývačka riadu Bosh, sklokeramická doska Gorenje; b) Kožená sedacia súprava Klear 3+2+1 s konferenčným
stolíkom.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 897:
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JÚLIA KUBJATKOVÁ
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 766/10 - 143/11;

EXEKUČNÝ

PRÍKAZ

ZRIADENÍM

EXEKUČNÉHO

JUDR. ING. MALÍK PAVOL, SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 2162/2012 - 47/13;
JUDR. MAZÚR MICHAL, SÚDNY EXEKÚTOR KOŠICE -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1999/06 -82/07;
JUDR. ŠUTLIAK MIROSLAV, SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA
VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI Č. EX 584/2009 -131/2010;
JUDR. ŠUTLIAK MIROSLAV, SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA
VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI Č. EX 316/2009 -132/2010;
JUDR. ŠUTLIAK MIROSLAV, SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA
VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI Č. EX 401/2009 -151/2010;
JUDR. ŠUTLIAK MIROSLAV, SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA
VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI Č. EX 552/2009 -152/2010;
JUDR. ŠUTLIAK MIROSLAV, SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA
VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI Č. EX 686/2009 -153/2010;
JUDR. ING. MALÍK PAVOL, SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1327/2009 -179/2010;
JUDR.ING. MALÍK PAVOL, SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA - PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKUCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 217/2010 -311/10;
JUDR. ING. GASPER JÁN, SÚDNY EXEKÚTOR RIMAVSKÁ SOBOTA -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 218/2010/KA-S -402/10;

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

110

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

JUDR. ING. MALÍK PAVOL, SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 947/2010 -437/10;
JUDR. ING. MARTIŠÍKOVÁ ANNA, SÚDNY EXEKÚTOR TRENČÍN - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 161/09 -508/10;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. Ing. PAVOL MALÍK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIEÍ EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1765/2010 PRE POVINNÉHO JÁN PAVLUS, NAR. 2.6.1983 87/11;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. JÁN FÁZIK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 176/09 - 150/11;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. JÁN FÁZIK- EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 248/09 - 190/11;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. JÁN FÁZIK- EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. 290/10 - 191/11;
JUDR. ŠUTLIAK MIROSLAV, SÚDNY EXEKÚTOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA
VYKONANIE EXEKÚCIE PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI Č. EX 669/2009 - 193/11;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. JÁN FÁZIK- EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 136/10 - 342/11;
JUDR. ING. MALÍK PAVOL, SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA -EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE
ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 375/2011-344/11;
DAŇOVÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - ROZHODNUTIE Č. 655/320/5918/11/KUlL - O ZRIADENÍ
ZÁKLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM NA ZABEZPEČENIE NEDOPLATKU - POVINNÝ JÁN PAVLUS,
NAR. 2.6.1983-348/11;
DAŇOVÝ ÚRAD V KYSUCKOM NOVOM MESTE - ROZHODNUTIE Č. 655/320/7916/11/KUlL – ZRIADENIE
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA PRE POVINNÉHO JÁN PAVLUS, NAR. 2.6.1983 - 386/11;
DAŇOVÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - ROZHODNUTIE Č. 655/320/7914/11/KUlL - O ZRIADENÍ
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM NA ZABEZPEČENIE NEDOPLATKU - POVINNÝ JÁN PAVLUS,
NAR. 2.6.1983- 413/11;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. MARKO RUS- EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE EXEKÚCIE ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 305/11 - 447/11;
SÚDNY EXEKÚTOR MGr. JOZEF PAVLÍK - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA ZRIADENIE EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO
PRÁVA Č. EX 1/2012- 168/12;
JUDr. RUDOLF VARGA ,SÚDNY EXEKÚTOR DUNAJSKÁ STREDA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM
EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č. EX 577/11 -223/12;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDr. FRANTIŠEK ČARABA, BRATISLAVA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 965/2011- 252/12;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. JOZEF LIŠČÁK - EX. Č. 2867/10 - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA PRE POVINNÉHO PAVLUS JÁN, NAR. 2.6.1983,
Z 1384/12 - 311/12;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. JOZEF LIŠČÁK - EX. Č. 2881/10 - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA PRE POVINNÉHO PAVLUS JÁN, NAR. 2.6.1983,
Z 1385/12 - 312/12;
SÚDNY EXEKÚTOR JUDR. JOZEF LIŠČÁK - EX. Č. 2882/10 - EXEKUČNÝ PRÍKAZ NA VYKONANIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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EXEKÚCIE ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA PRE POVINNÉHO PAVLUS JÁN, NAR. 2.6.1983,
Z 1386/12 - 313/12;
DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA - ROZHODNUTÍM Č. 9500501/5/456006/2013/Hrub - ZRIAĎUJE ZÁLOŽNÉ PRÁVO
PRE POVINNÉHO : JÁN PAVLUS ( NAR. 2.6.1983 ) - 90/13;
JUDr. JOZEF MARTIŠÍK, SÚDNY EXEKÚTOR PÚCHOV - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 536/14 - 361/14;
JUDr. JOZEF RIŠIAN, SÚDNY EXEKÚTOR ŽILINA - EXEKUČNÝ PRÍKAZ ZRIADENÍM EXEKUČNÉHO
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Č. EX 1995/2014 - 410/14;
Z 441/2019 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva č. 70EX 35/19 od súdneho exekútora
JUDr. Marián Janec, exekútorsky úrad so sídlom Žilina v prospech oprávneného: ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.,
Smetanova 683, 40317 Chabařovice, IČO : 25025589 na všetky nehnuteľnosti na liste vlasníctva - 104/19.
Poznámky: P - 43/2017 - Poznamenáva sa začatie konania o vyhlásení konkurzu Uznesením OS Žilina sp. zn.:
3K/20/2015 zo dňa 02.03.2016 správcom JUDr. Lenka Maďaričová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina na parcely CKN
3006/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 175 m2, CKN 3006/5, ttp o výmere 1494 - 567/17
Poznámka: Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho
práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28
ods. 2 uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky 492/2004 Z. z.: 170.000,- € (slovom: jedenstosedemdesiattisíc eur)
znalecký posudok č.: 82/2018 vypracoval: Ing. Marek Taška, znalec v odbore stavebníctvo
Najnižšie podanie: 153.000,- € (slovom: jedenstopäťdesiattritisíc eur)
Minimálne prihodenie: 500,- € (slovom: päťsto eur)
Dražobná zábezpeka: 20.000,- € (slovom: dvadsaťtisíc eur)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 3102415657/0200,
vedený vo VÚB, a.s. pod V.S.: 2015, poznámka: Pavlus, IBAN: SK91 0200 0000 0031 0241 5657, najneskôr do
otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do
pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka. 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo overená kópia
preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: JUDr. Lenka Maďarová, správca konkurznej podstaty, Sládkovičova
6, 010 01 Žilina
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby najneskôr však do 3 dní.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 3102415657/0200, vedený vo VÚB, a.s. pod V.S.: 2015,
poznámka: Pavlus, IBAN: SK91 0200 0000 0031 0241 5657 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením
vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
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Termín obhliadky: 1. termín: 13.11.2019 o 14:00 hod. 2. termín: 20.11.2019 o 14:00 hod.
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred
stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0907/479 599. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený
v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční
pred rodinným domom súpisné číslo 759, obec Kysucký Lieskovec (prístup k rodinnému domu je po príjazdovej
ceste obecnej komunikácií parc. KN-C č. 89/1 k.ú. Lodno, obec Lodno).
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník
vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu
dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k
predmetu dražby.Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov.
Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.
z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Poučenie: V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka.
(ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Zuzana Holčíková, Štefánikova 873/9, 058 01 Poprad
V Žiline, dňa 31.10.2019
Za navrhovateľa:
-----------------------------

Za dražobníka:
-------------------------------
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JUDr. Lenka Maďarová

správca úpadcu
Ján Pavlus „v konkurze“

K096723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Buzáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 22/8, 038 52 Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/128/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/128/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Mária Buzáková, nar.: 01.09.1971, trvale bytom: 1. Mája 22/8, 038 52
Podhradie týmto v súlade s § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ZKR) oznamuje, že nehnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejnenom v OV č.
133/2019 dňa 12.07.2019 prestávajú podliehať konkurzu s ohľadom na skutočnosť, že tieto nehnuteľné veci
neboli speňažené ani v treťom ponukovom konaní zverejnenom v OV č. 191/2019 dňa 03.10.2019 a zároveň
žiaden z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil v zákonnej desaťdňovej lehote od skončenia tretieho
ponukového konania záujem o odkúpenie predmetného súboru nehnuteľných vecí.
Podľa § 167n ods. 1 ZKR nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu. Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty (menej ako
5000,00 EUR) správca speňaží ako hnuteľnú vec.
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.
V Žiline dňa 04.11.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K096724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 0, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/167/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/167/219
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Pavol Šuška, nar. 02.07.1976, bytom: 013 22 Rosina, Slovensko, sa končí.
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Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,00 eur, osobné motorové vozidlo a obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Majetok podliehajúci
konkurzu sa nepodarilo speňažiť.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka Pavol Šuška, nar.
02.07.1976, bytom: 013 22 Rosina, Slovensko, konkurz sa podľa § 167v ods. 1, druhá veta ZKR zrušuje.

K096725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Špilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca Čadca, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/214/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/214/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 19.8.2019, č. k. 1OdK/214/2019 v právnej veci vyhláseného
konkurzného konania voči dlžníkovi Zuzana Špilová, nar. 15.10.1988, bytom 022 01 Čadca, ustanovil súd do
funkcie správcu JUDr. Michala Broža, so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok. Citované
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2019 dňa 26.8.2019.
Oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku č. 183/2019 zo dňa 23.9.2019 správca zverejnil súpis majetku
všeobecnej podstaty s tým, že žiadny majetok dlžníka nebol zistený.
Preskúmaním pomerov dlžníka vychádzajúc zo Zoznamu majetku a skutočností uvedených dlžníkov pri osobnom
stretnutí správca nezistil existenciu majetku dlžníka, ktorý by mohol podliehať konkurzu.
Na základe vyššie uvedeného s poukazom na ustanovenie § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze) JUDr. Michal Brož, správca so sídlom
kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka Zuzana Špilová, nar. 15.10.1988, bytom 022
01 Čadca vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 1OdK/214/2019 týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz sa
zverejnením tohto oznámenia končí. Zároveň zverejnením tohto oznámenia sa konkurz v zmysle § 167v druhá
veta zákona o konkurze zrušuje.
V Ružomberku dňa 4.11.2019
JUDr. Michal Brož, 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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Deň vydania: 07.11.2019

K096726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaščík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Vojtašáka 3147/1, 010 18 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/141/2017 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/141/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jaroslav Veréb , ustanovený správca Rozhodnutím Okresného súdu v Žiline na majetok dlžníka Tomáš
Blaščík, nar. 12.09.1985, bytom Jána Vojtaššáka 3147/1, 010 08 Žilina,
zistil počas funkcie správcu na základe priloženého zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrenia dlžníka zo dňa 18.05.2018, ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol by byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ( ust. §
167t ods. 1 ZKR) , oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí . V zmysle ust. § 167v ods.1
ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov bude
uložený na Okresnom súde v Žiline.

K096727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Sivoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalka 243/38, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1982
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/157/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/157/2019
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
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: Miroslav Sivoň, nar. 01.10.1982, trvale bytom Skalka 243/38, 013 11
Lietavská Lúčka (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 pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Sídlo:

Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR

IČO:

24785199

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 prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 07.11.2019

1.554,56 €
1
30.10.2019
Neuplatnené
4/K-1
04.11.2019

V Žiline, dňa 04.11.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K096728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Šamaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/273/2019/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/273/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcel Šamaj, nar. 11.12.1983, bytom Ochodnica
544, 023 35 Ochodnica, do 21.07.2012 podnikajúceho pod obchodným menom Marcel Šamaj, s miestom
podnikania Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica, IČO: 46 209 964, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia
zistený a zapísaný do súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 04.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K096729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/193/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/193/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 07.11.2019

7OdK/193/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 7OdK/193/2019 zo dňa 25.06.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.126/2019 dňa 02.07.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 03.07.2019, bol na majetok dlžníka
Martin Puška, nar. 31.10.1973, trvale bytom Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok vyhlásený konkurz a za
správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Martin Puška, nar. 31.10.1973, trvale bytom
Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 7OdK/193/2019 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K096730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Štaffen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
.. .., 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/208/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 3OdK/208/2019 zo dňa 12.07.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.138/2019 dňa 19.07.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 22.07.2019, bol na majetok dlžníka
Róbert Štaffen, nar. 19.10.1967, trvale bytom, 031 01 Liptovský Mikuláš vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Správcav súlade s ustanovením §167n a § 167p Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v účinnom znení speňažoval majetek dlžníka v troch kolách ponukových konaní, zverejnených vždy v Obchodnom
vestníku. V predmetných troch kolách ponukových konaní sa majetek dlžníka speňažiť nepodarilo. Rovnako o
majetek v lehote podľa § 167p ods.2 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii neprejavil záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, preto majetok prestáva podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Róbert Štaffen, nar. 19.10.1967, trvale bytom, 031
01 Liptovský Mikuláš, končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 07.11.2019

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 3OdK/208/2019 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K096731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Lohinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Martáka 3793/9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1970
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/271/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ingrid Lohinská, nar. 17.07.1970, trvale bytom J.
Martáka 3793/9, 036 01 Martin, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným
menom Ingrid Lohinská, s miestom podnikania J. Martáka 3793/9, 036 08 Martin, IČO: 41 241 304,
korešpondenčná adresa: Horná 1, 038 61 Vrútky v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn.
3OdK/271/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

478,06 EUR

6/1

V Čadci, dňa 31.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K096732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kypus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajec -, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1965
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/189/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/189/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Kypus, nar. 27.09.1965, trvale bytom
Rajec, 015 01 Rajec, do 31.03.2019 podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Kypus REMSTAV, s
miestom podnikania Jedlíková 3423/5, 010 15 Žilina, IČO: 35 289 911, korešpondenčná adresa: Školská
583, 013 13 Rajecké Teplice v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/189/2019, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
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
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 36 819 638

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

11 284,79 EUR

9/1

V Čadci, dňa 30.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K096733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Madliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1952
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Ján Madliak, nar.: 12.11.1952, bytom Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce,
vedenej na Okresnom súde Žilina, sp.zn. 3K/12/2011, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 101 ods.1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii účinného ku dňu vyhlásenia konkurzu (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
p.č. Veriteľ

IČO

Celková
suma

Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Slovenská republika - Daňové
35 776
7 071,42 €
riaditeľstvo SR Banská Bystrica)
005
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Sociálna poisťovňa so sídlom 35 776
2
1 223,87 €
v Bratislave)
005
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Všeobecná zdravotná 35 776
3
282,48 €
poisťovňa, a.s.)
005
4
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
215 759 182,55 €
PO LEHOTE
36
136
1
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar – súdny exekútor
70,35 €
255
1

zistená Podiel v Suma
na
%
uspokojenia
80,20

790,84

13,88

136,98

3,20

31,58

2,00

19,70

0,79

7,79

účel

K096734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Olbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišská 80, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/226/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/226/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísané na LV č. 4460 v nasledovnej špecifikácii:
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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Parc. reg.
E
E

Parc. č.
13494
13496/1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh pozemku
Lesný pozemok
Lesný pozemok

Výmera
5 644 m2
3 766 m2

Deň vydania: 07.11.2019

Podiel
41667/1000000
41667/1000000

Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 350,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4461 ako parc. reg. E a to parc. č. 13496/2, lesný pozemok o výmere 191
m2 v podiele 41667/1000000
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 8,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísané na LV č. 4462 v nasledovnej špecifikácii:
Parc. reg.
E
E
E

Parc. č.
13497/1
13497/2
13541/2

Druh pozemku
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda

Výmera
3 251 m2
137 m2
1 279 m2

Podiel
1/1
1/1
1/1

Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 4 500,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4482 ako parc. reg. E a to parc. č. 13599, orná pôda o výmere 2 263 m2
v podiele 1/2
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 566,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4483 ako parc. reg. E a to parc. č. 13614/1, lesný pozemok o výmere 779
m2 v podiele 1/36
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 20,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4484 ako parc. reg. E a to parc. č. 13614/2, lesný pozemok o výmere 1 536
m2 v podiele 27778/1000000
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 40,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4485 ako parc. reg. E a to parc. č. 13615, trvalý trávny porast o výmere
600 m2 v podiele 27778/1000000
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 8,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4487 ako parc. reg. E a to parc. č. 13617, lesný pozemok o výmere 5 934
m2 v podiele 41667/1000000
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 235,00 EUR

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Oravská Lesná, Slovenská republika, k.
ú.: Oravská Lesná, zapísaná na LV č. 4502 ako parc. reg. E a to parc. č. 13711/2, ostatná plocha o výmere 123
m2 v podiele 1/4
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka priložený k návrhu
dlžníka na vyhlásenie konkurzu, výpis z katastra nehnuteľností
Súpisová hodnota majetku: 250,00 EUR
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K096735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Padúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 874 803
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Vladimír Padúch, nar. 03.03.1969, trvale bytom mesto Martin,
036 01 Martin, do 28.01.2015 podnikajúci pod obchodným menom Ing Vladimír Padúch, s miestom
podnikania Konevova 3930/6, 036 01 Martin, IČO: 41 874 803, korešpondenčná adresa Hviezdoslavova 27,
036 01 Martin (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 3OdK/9/2019 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 67/2019 zo dňa 04.04.2019
továrenská
značka

druh
vozidla

CITROEN C4 L osobné

druh
kategória
karosérie
vozidla
AB hatchback
MT259EG VF7LCKFUC74272612
M1
5dv.
EČV

VIN

farba

rok
výroby

spoluvl.
podiel

súpisová
hodnota (Eur)

čierna
metalíza

2007

1/1

200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk. Správca pošle na požiadanie záujemcom aj fotografie
Predmetu speňažovania.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/9/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 3OdK/9/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu;

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, 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 desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

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

V Žiline, dňa 04.11.2019
KP recovery, k.s., správca

K096736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Strkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1958
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Margita Strkáčová, nar. 09.04.1958, trvale bytom 010 01 Žilina
(ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/167/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 159/2019 zo dňa
19.08.2019, a to:
1. Pozemky
LV č. kat. územie
obec parc. č. parc. reg. druh pozemku
1049 Hliník nad Váhom Bytča 561
C
záhrada

výmera v m2 spoluvl. podiel súpisová hodnota (Eur)
541
1/22
244,93
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zastavaná plocha a nádvorie 307
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1/22

138,99

2. Stavby
LV č. kat. úz.
1049 Hliník nad Váhom

obec súpisné č. na parcele č.
Bytča 254
562

druh stavby
10

popis stavby
Rodinný dom

spoluvl. podiel
1/22

súpisová hodnota (Eur)
404,55

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
2OdK/167/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 2OdK/167/2019“.

D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor
nehnuteľností, na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky.
Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v
posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.

E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
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5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu.

F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorej nehnuteľnosti / niektorých nehnuteľností samostatne a nie súboru nehnuteľností ako celku), ako
aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

I.

Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

J.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, 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 desať
dní od skončenia ponukového konania.

K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 04.11.2019
KP recovery, k.s., správca

K096737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Urik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 128/23, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 287 058
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7OdK/113/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Urik, nar. 27.02.1987, trvale bytom Banícka 128/23, 010 09
Žilina - Bytčica, do 08.03.2012 podnikajúci pod obchodným menom Milan Urik REPLACE, s miestom
podnikania Banícka 128/23, 010 09 Žilina - Bytčica, IČO: 45 287 058 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn.
7OdK/113/2019 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 123/2019 zo dňa 27.06.2019:
hodnota
obchodného
podielu

popis

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

§148
ods.
2
Obchodného
zákonníka - Dlžník je jediným
EUR
1/1
spoločníkom
obchodnej
spoločnosti

obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania
v obchodnej spoločnosti AUTOSERVIS ZA, s.r.o., so 5.100,00
sídlom: 304, 013 25 Stráňavy, IČO: 44 843 810

súpisová
hodnota
(Eur)
5.100,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
7OdK/113/2019 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 7OdK/113/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. B) tohto
oznamu.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu. Súdne poplatky
spojené so zápisom zmeny údajov o vlastníkovi Predmetu speňažovania v obchodnom registri vedeného
príslušným súdom bude hradiť víťaz ponukového konania ako nadobúdateľ Predmetu speňaženia.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, 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 desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

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

V Žiline, dňa 04.11.2019
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

129

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

KP recovery, k.s., správca

K096738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kluknavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 265, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/171/2019 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh
JUDr. Mária Kostolná správca, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči dlžníkovi Zdenka Kluknavská,
nar. 15.09.1966, bytom Dolný Turček 265, 038 48 Turček svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: Podľa ust. § 167u ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Zámer zostaviť rozvrh správca zverejní v Obchodnom
vestníku.“
JUDr. Mária Kostolná

K096739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
JUDr. Mária Kostolná, správca úpadcu Mgr. Martin Kujan, nar. 22.05.1965, bytom Malohontská 1075/18, 979 01
Rimavská Sobota, týmto v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 15.8.2017 č. OV 156/2017. Predmetom
ponukového konania sú pohľadávky úpadcu voči dlžníkom (ďalej len „Predmet ponukového konania“):
1. Leithana GmbH, so sídlom Parkbadstrasse 6, 2460 Bruck an der Leitha, Rakúsko, v celkovej výške
290.704,92 EUR (súpisová hodnota) s príslušenstvom
2. Peter Eckenfellner GmbH, so sídlom Bahnstrasse 89, A-7221 Marz, Rakúsko, v celkovej výške
50.000 EUR (súpisová hodnota) s príslušenstvom
Bližšie informácie:
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k pohľadávkam Správca disponuje kompletnou zmluvnou dokumentáciou
pohľadávky nie sú premlčané
pohľadávky sú prevoditeľné samostatne
na základe záväzného pokynu udeleného veriteľským výborom dňa 27.8.2019 (OV č. 169/2019 zo dňa
3.3.2019) Správca pre 2. kolo ponukového konania akceptuje ponúknutú cenu vo výške najmenej 50%
súpisovej hodnoty majetku

Postup:
1. Predmet ponukového konania bude postúpený za najvyššiu ponuku, a to pre každú pohľadávku zvlášť, s
možnosťou správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z odplaty v prípade
porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "H.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·
·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo
iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30
dní.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej odplaty v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti, a to pre každú pohľadávku zvlášť
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania.
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
obsahovať súhlas so spracovaní osobných údajov na účely vyhodnotenia ponukového konania,
ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária
Kostolná, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „Sp. zn.: 2K/15/2016 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2.
oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď
boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúkne najvyššiu odplatu. 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.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky.
H. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení
pohľadávky, alebo odplatu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurzu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej odplaty.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania postúpi na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
Zmluvou o postúpení pohľadávky. Správca môže podmieniť uzavretie zmluvy s úspešným záujemcom zložením
zábezpeky v plnej výške odplaty.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: kostolna@advocatis.sk
JUDr. Mária Kostolná, správca

K096740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAGITTA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 85 A / 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 723
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2019 /S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ 1. SCHÔDZE VERITEĽOV

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: SAGITTA s.r.o.,
so sídlom Kollárova 85 A, 036 01 Martin, IČO: 31 589 723 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
20.12.2019 o 11:00 hod., ktorá sa uskutoční na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, s nasledovným
programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver
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Pri zisťovaní účasti, veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

LICITOR recovery, k.s.

K096741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Štajnigerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8598/7, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/268/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/268/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 2OdK/268/2019 zo dňa 27. 08. 2019, zverejneným dňa 04. 09. 2019
v Obchodnom vestníku č. 170/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Dominika Štajnigerová, nar. 08. 05. 1984, bytom Petzvalova 8598/7, 010 15 Žilina,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníčky zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Dominika Štajnigerová, nar.
08. 05. 1984, bytom Petzvalova 8598/7, 010 15 Žilina, končí.
V Martine dňa 04. 11. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K096742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Fileková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 542/14, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 358 294
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/194/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/194/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Fileková, nar. 04.12.1967, bytom Slobody 542/14, 029 01
Námestovo, adresa na doručovanie Komenského 510/10/11, 029 01 Námestovo, do 15.02.2019 podnikajúca
pod obchodným menom Katarína Fileková, s miestom podnikania Slobody 542/14, 029 01 Námestovo,
IČO: 50 358 294 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 1OdK/194/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 171/2019 zo dňa
05.09.2019:
1. Nehnuteľnosti – pozemky
LV č.
913
913
913
913
913
913
913
913
1347

kat. územie
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka

obec
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka

parc. č.
5119
5120
5121
6153
6329
6330
6372/17
6837
264/2

parc. reg.
E
E
E
E
E
E
E
E
E

druh pozemku
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
trvalý trávnatý porast
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
736
943
560
372
557
641
618
431
35

spoluvl. podiel
8/54
8/54
8/54
8/54
8/54
8/54
8/54
8/54
4/27

súpisová hodnota (Eur)
654,22
838,22
497,78
330,67
495,11
569,78
549,33
383,11
31,11

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Pozemky“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Pozemky sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
1OdK/194/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 1OdK/194/2019“.
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D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor pozemkov,
na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň
lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.

E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu.

F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorého pozemku / niektorých pozemkov samostatne a nie súboru pozemkov ako celku), ako aj
neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

I.

Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

J.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, 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 desať
dní od skončenia ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 04.11.2019
KP recovery, k.s., správca

K096743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 4693/7, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/272/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/272/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecej podstaty

Položka č. 1: hnuteľná vec
Druh: motorové vozidlo Mazda 6, GG1/128/2, EČV MT 729DR, rok výroby 2002
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 200 EUR
Deň zapísania majetku: 31.10.2019
Dôvod zapísania majetku: podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K096744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šmátrala Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Jaseno 89 89, 038 02 Turčianske Jaseno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Červenej armády 35, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/270/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/270/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Stanislav Šmátrala, nar. 25.3.1975, bytom Dolné Jaseno 89, 038 02 Turčianske
Jaseno, prechodne bytom Necpaly 226, 038 12 Necpaly, podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav
Šmátrala, s miestom podnikania Dolné Jaseno 89,038 02 Turčianske Jaseno, IČO: 43 075 355, v súlade s ust.
§167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného prehlásenia dlžníka
a vyjadrenia dlžníka pri osobnom rozhovore správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ust. § 167h, ods. 1
z. č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Turanoch : 28.10.2019
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K096745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina, adresa na doručovanie Bratislavská 504/58, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/225/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/255/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline ( ďalej len “Uznesenie”) zo dňa 15.07.2019, č. k. 9OdK/225/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jana Rácová, nar. 14.11.1988, bytom 010 01 Žilina, adresa na
doručovanie Bratislavská 504/58, 010 01 Žilina, 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 22.07.2019 v
Obchodnom vestníku SR č. 139/2019 pod číslom K062671 a nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2019.
Mgr. Marianna Líšková, správca dlžníka Jana Rácová, nar. 14.11.1988, bytom 010 01 Žilina, adresa na
doručovanie Bratislavská 504/58, 010 01 Žilina, 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 Jana Rácová, nar. 14.11.1988, bytom 010 01 Žilina, adresa na
doručovanie Bratislavská 504/58, 010 01 Žilina, 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 Jana Rácová, nar. 14.11.1988, bytom 010 01 Žilina, adresa na
doručovanie Bratislavská 504/58, 010 01 Žilina, končí.

Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty
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K096746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podušel Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babicovská 622/13 622/13, 027 21 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Červenej armády 35, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/79/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Jaroslav Podušel, nar.8.11.1977,bytom Babicovská 622/13, 027 21 Žaškov,
podnikajúceho pod obchodným menom : Jaroslav Podušel -EMAP, s miestom podnikania Babicovská 622/13, 027
21 Žaškov, IČO: 40 661 bola doručená prihláška pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
·

Veriteľ Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, ktorý si prihlásil svoje pohľadávky v sume 6.162,27€ z titulu
nesplateného úveru, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok

Č.ú. pre zloženie kaucie: : SK 78 0200 0000 0010 0604 6362.

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K096747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podušel Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babicovská 622/13 622/13, 027 21 Žaškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Červenej armády 35, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/79/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Podušel, nar.8.11.1977,bytom Babicovská 622/13, 027 21 Žaškov,
podnikajúceho pod obchodným menom : Jaroslav Podušel -EMAP, s miestom podnikania Babicovská 622/13, 027
21 Žaškov, IČO: 40 661 130, podľa ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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JUDr. Anna Machajdová-správca

K096748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Burdiliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/189/2019 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/189/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Veronika Radová, správca dlžníka: Ľubica Burdiliaková, nar. 31.03.1975, Martin, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 2OdK/189/2019, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1729, 026
01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod. Možnosť nahliadať do správcovského
spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obchodného registra,
platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Veronika Radová, správca

K096749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Recková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 4212/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/219/2019 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/219/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Veronika Radová, správca dlžníka: Michaela Recková nar. 05.10.1977, Rázusova 4212/1, 036 01 Martin,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 1OdK/219/2019, že v súlade s
ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia
JUDr. Veronika Radová, správca

K096750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca úpadcu: ELITECH, s.r.o., so sídlom M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 553 701, týmto zverejňuje:
Zmena súpisovej hodnoty majetku oddelenej podstaty
Považská cementáreň, a.s., IČO: 31615716, sídlo: J. Kráľa, 018 63 Ladce, okres: Ilava

Hnuteľné veci tvoriace funkčný a prevádzkový schopný technologický celok definovaný ako mobilná horizontálna
betonáreň Europatransport Model T3 Matricola, séria 08100, r.v. 2008. Kompletné zariadenia sa skladá zo
zásobníkov kontrolujúcich uloženie a dávkovanie kameniva a z horizontálneho sila Eurosilo SPF/DE pre nákladku
a dávkovanie cementu a vody. Súčasťou betonárne je miešacie zariadenie MMC1T MERKO CZ s riadiacim
systémom ME-30 eMix Martek elektronik s využitím programovateľného automatu B&R X 20, vrátane silového
rozvádzača RMM, obsahujúceho vývody pre elektrozariadenie betonárne HBS 1T firmy MERKO CZ, a.s., Levická
cesta 4, Tlmače
V súpisovej hodnote: 60.000,00 Eur
Deň zapísania majetku: 15.6.2016
Dôvod zapísania súp. Zložky č. 1 do oddelenej podstaty: §79 ZKR
Poradie: prvé
Opis zabezpečovacieho práva, označenie zabezpečeného veriteľa, opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
záložné právo v prospech Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 081 63 Ladce, IČO: 31 615 716 zabezpečujúce
pohľadávku uvedenú v Zozname pohľadávok pod č. 103 vo výške 354.355,34 € vzniknutú z titulu Zmluvy o
zriadení záložného práva k hnuteľným veciam.

K096751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šanta Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybník 27, 982 65 Rybník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1947
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/17/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Šanta, nar. 23. 11. 1947, trvale bytom Rybník 27,
982 65 Ratková (ďalej aj ako len „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
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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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 13.12.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 23.07.2019, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v
súlade s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Milan Šanta,
nar. 23. 11. 1947, trvale bytom Rybník 27, 982 65 Ratková, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Šanta, nar. 23. 11. 1947, trvale bytom
Rybník 27, 982 65 Ratková, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 5OdK/17/2019
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K096752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradište 11, 985 22 Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1963
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/239/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/239/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Oláh, nar. 31. 07. 1963, trvale bytom Hradište 11,
985 25 Uhorské (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 27.01.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 29.05.2019, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v
súlade s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ivan Oláh, nar.
31. 07. 1963, trvale bytom Hradište 11, 985 25 Uhorské, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ivan Oláh, nar. 31. 07. 1963, trvale bytom Hradište
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11, 985 25 Uhorské, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 5OdK/239/2019 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K096753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 77, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/275/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Edita Červeňová, nar. 30. 01. 1969, trvale bytom
Banská Belá 77, 966 15 Banská Belá (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 21.12.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 18.07.2019, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v
súlade s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Edita
Červeňová, nar. 30. 01. 1969, trvale bytom Banská Belá 77, 966 15 Banská Belá, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Edita Červeňová, nar. 30.01.1969, trvale bytom
Banská Belá 77, 966 15 Banská Belá, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.
2OdK/275/2019 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K096754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 187, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/468/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/468/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Marcela Cibuľová, nar. 04. 01. 1973, trvale bytom
Švermova 187, 981 01 Hnúšťa - Likier, obchodné meno - Marcela Cibuľová, s miestom podnikania SNP 441,
981 01 Hnúšťa, IČO: 51 407 418 (ďalej aj ako len „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.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 09.04.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 22.07.2019, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v
súlade s ust. § 166i ZKR 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 v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Marcela
Cibuľová, nar. 04. 01. 1973, trvale bytom Švermova 187, 981 01 Hnúšťa - Likier, obchodné meno - Marcela
Cibuľová, s miestom podnikania SNP 441, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51 407 418, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marcela Cibuľová, nar. 04. 01. 1973, trvale bytom
Švermova 187, 981 01 Hnúšťa - Likier, obchodné meno - Marcela Cibuľová, s miestom podnikania SNP 441,
981 01 Hnúšťa, IČO: 51 407 418, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.
2OdK/468/2019 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K096755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ForDom s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pstruša 824, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 648 001
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2018
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
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registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadca: ForDom s.r.o., so sídlom Pstruša 824, 962 12 Detva, IČO: 36 648 001 (ďalej
aj ako 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 pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc.

Bytom:

Fejova 5, 040 01 Košice

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:

11 658,98 €
1
30.10.2019
Neuplatnené
210
31.10.2019

V Žiline, dňa 31.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K096756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Drozdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 412/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/724/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/724/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Milena Drozdová, nar. 28. 03. 1973, trvale bytom Š. Moysesa 412/7, 965 01 Žiar nad Hronom, v
zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Lučenci, dňa 30.10.2019
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Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K096757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsírosová Etela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrámec 69, 980 42 Chrámec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/735/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/735/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Etela Zsírosová, nar. 19.08.1985, bytom Chrámec 69, 980 42 Rimavská
Seč týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo
dňa 16.07.2019, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa 05.09.2019 a vykonaného šetrenia
majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu
následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Etela Zsírosová, nar. 19.08.1985, bytom Chrámec 69, 980 42 Rimavská Seč sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Etela Zsírosová, nar. 19.08.1985, bytom
Chrámec 69, 980 42 Rimavská Seč v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K096758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Radics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrámec 69, 980 42 Chrámec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/798/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/798/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Tibor Radics, nar. 01.10.1987, trvale bytom Chrámec 69, 980
42 Chrámec, týmto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako
"ZoKR") vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
1. súpisová zložka majetku – hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo
zn. HYUNDAI ACCENT,
r.v. 2002
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EČV: RS 842 BS
VIN: KMHCH51FP1U080608
druh karosérie: AB hatchback 5dv.
Farba: Zelená metalíza
Stav: pojazdné
Odhadovaná hodnota: 100,- EUR
Dátum zaradenia do súpisu: 13.09.2019

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 2OdK/798/2019 – NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie osobného motorového vozidla zn. HYUNDAI ACCENT, r.v. 2002, EČV: RS 842 BS, VIN:
KMHCH51FP1U080608"),
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: „HYUNDAI ACCENT“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
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8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K096759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vidra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6398/76, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/257/2017 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/257/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

OPRAVA ROZVRHU VÝŤAŽKU
Ing. Ernest Mésároš, správca so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250
(ďalej len „Správca“), správca dlžníka Peter Vidra, nar.: 17.11.1968, bytom Tatranská 6398/76, 974 11 Banská
Bystrica (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s nižšie uvedeným opravuje II. Rozvrhovú časť zámeru rozvrhu
výťažku zo dňa 14.01.2018, ktorý Správca v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) po
speňažení konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka a ukončení všetkých sporov, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý, zverejnil v Obchodnom vestníku č. 11/2019 zo dňa 16.01.2019 (K004577).
Správne má II. Rozvrhová časť znieť nasledovne:
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažku z majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty: 2.050,- EUR Celková suma
nákladov konkurzu: 777,35 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1.272,65 EUR
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
· výťažok vo výške 2.050,- EUR zo speňaženia motorového vozidla zapísaného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Banská Bystrica.
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2. Špecifikácia nákladov konkurzu:
•

poštovné v sume 9,75 EUR,

•
paušálna náhrada nákladov Predchádzajúceho správcu za vedenie kancelárie v zmysle § 24b písm. e)
Vyhlášky za obdobie 10/2017 – 03/2018 (6x30 EUR), celkom 180,- EUR,
•

odmena zo speňaženia Predchádzajúceho správcu vo výške 283,60 EUR,

•
paušálna náhrada nákladov Správcu za vedenie kancelárie v zmysle § 24b písm. e) Vyhlášky za obdobie
04/2018 – 01/2019, celkom 300,- EUR,
•
súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení neskorších predpisov vo výške 0,2 % z výťažku (2.050,- EUR) v sume 4,- EUR.
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 6 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR a ktorých pohľadávky sa považujú za zistené.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené nezabezpečené pohľadávky
konkurzných veriteľov uspokojené v rozsahu 13,33%
Veriteľ

Prihlásená
suma Zistená
suma Percentuálny
pohľadávky
pohľadávky
uspokojenia
Slovenská konsolidačná, 50,00 EUR
50,00 EUR
a.s.
0,52%
Sociálna poisťovňa so 2 671,07 EUR
2 671,07 EUR
sídlom v Bratislave
27,97%
Slovenská sporiteľňa, a.s. 4 230,94 EUR
4 230,94 EUR
44,31%
BNP
PARIBAS 1 361,46 EUR
1 361,46 EUR
PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky
14,26%
ČSOB Poisťovňa, a.s.
116,41 EUR
116,41 EUR
1,22%
Všeobecná
zdravotná 1 119,01 EUR
1 119,01 EUR
poisťovňa, a.s.
11,72%
Spolu
9 548,89 EUR
9 548,89 EUR

návrh Suma navrhovaná na Zostatok neuspokojenej
uspokojenie
pohľadávky
6,66 EUR
43,34 EUR
355,99 EUR
2 315,08 EUR
563,89 EUR
3 667,05 EUR
181,45 EUR
15,51 EUR
149,14 EUR
1 272,65 EUR

1 180,01 EUR
100,90 EUR
969,87 EUR
8 276,24 EUR

Vo Zvolene, dňa 30.10.2019
Ing. Ernest Mésároš, správca

K096760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALGAT PLUS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jirásková 12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 720 704
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 43/2014 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 43/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, správca konkurznej podstaty dlžníka:
ALGAT PLUS s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 720 704, so sídlom Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 23.09.2019 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b)
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 úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KOLO: DRUHÉ
Predmet:
VOLKSWAGEN CADDY 2,0 PD/SDI, EČV: LC779BU, druh: BB skriňová dodávka, modrá svetlá farba, kategória:
N1, VIN: WV1ZZZ2KZ6X110754.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 1/2015 dňa 02.01.2015, K000013.
Hnuteľná vec:
Nákladné motorové vozidlo, VOLKSWAGEN CADDY, VIN: WV1ZZZ2KZ6X110754, rok výroby 2010, súpisová
hodnota 2.000,00 EUR.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí:
Návrhy sa podávajú osobne, alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Ing. Ladislav Kokavec, J. Vargu 16, 984
01 Lučenec, v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz ALGAT PLUS
s.r.o. „v konkurze“– neotvárať“ do 25.11.2019 do 15.00 hod.. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie
správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa
nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Obálka musí obsahovať:
·
·
·

riadnu identifikáciu hnuteľných vecí, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname
majetku určeného na speňaženie,
označenie ponúkanej kúpnej ceny,
doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu
z obchodného registra alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu,

Účastník verejného ponukového konania je povinný uhradiť kúpnu cenu po oznámení čísla účtu a variabilného
symbolu víťaznému predkladateľovi ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.: 0908
941 647.
Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu 18.10.2019 o 10:00 hod..
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých záujemcov
ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako
úspešný v ponukovom konaní bude záujemcovi oznámené číslo účtu a variabilný symbol na poukázanie úhrady
(kúpnej ceny).
V Lučenci, dňa 04.11.2019
Ing. Ladislav Kokavec
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

149

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

K096761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Libiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III. 2804/7, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/754/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/754/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky

Súpis.
zložka
majetku
Hnuteľná
vec

Identifikácia

Podstata Súpisová Dátum a dôvod zápisu
hodnota

2.

Hnuteľná
vec

3.

Hnuteľná
vec

Osobné motorové vozidlo značky všeobecná 2 000,00 €
PEUGEOT
308,
VIN:VF34C9HXC55169999, rok výroby
2011, evid. č. LC568CA
Osobné motorové vozidlo značky všeobecná 200,00 €
CITROEN
SAXO,
VIN:
VF7S1HDZF56735854,
rok
výroby
1998, evid. č. LC463HB
Mobilný telefón, Apple iPhone Xr 64GB všeobecná 180,00 €
black

4.

Hnuteľná
vec

Mobilný telefón, Huawei Mate 20 Pro všeobecná 120,00 €
black

5.

Hnuteľná
vec

Huawei E5573Cs 2 ks

1.

všeobecná 40,00 €

Poznámka

04.11.2019 Majetok, ktorý
patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR
04.11.2019 Majetok, ktorý
patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR
04.11.2019 Majetok, ktorý
patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR
04.11.2019 Majetok, ktorý
patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR
04.11.2019 Majetok, ktorý
patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR

2 540,00 €
Spolu k 04.11.2019

V Lučenci dňa, 04.11.2019
Ing. Ladislav Kokavec

K096762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Šmehýlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lutila -, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/720/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/720/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/720/2019 zo dňa 22.07.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Janka Šmehýlová, narodená 24.12.1973, trvale bytom Lutila, 966 22 Lutila (ďalej aj ako len
„Dlžník“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so sídlom kancelárie Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sp. zn. 4OdK/720/2019 zo dňa 22.07.2019 bolo zverejnené v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 144/2019 zo dňa 29.07.2019. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 30.07.2019.
Správca Dlžníka týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok
podliehajúci konkurzu, a z tohto dôvodu nebol vyhotovený súpis majetku konkurznej podstaty.
Za uvedeného stavu nemôže konkurzná podstata pokryť žiadne náklady konkurzu, preto správca týmto
oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí.
Poučenie :
Oznámením 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. (§ 167v ods. 2 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 04.11.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K096763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lapin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/660/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/660/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Milan Lapin, nar. 22.01.1974, trvale bytom Nad Plážou 6873/8, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno: Milan
Lapin, s miestom podnikania Nad Plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 37 595 881, týmto v súlade s §
167l ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
- KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, IČO : 00 585 441 v
celkovej prihlásenej sume 1 197,97 Eur.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K096764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samuel Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neresnická cesta 2348, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1952
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/840/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/840/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Samuel Gašpar, nar. 03. 05. 1952,
trvale bytom Neresnická cesta 2348/45, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Samuel Gašpar – ROBOKOP, s miestom podnikania Nográdyho 1376/7, 960 01 Zvolen, zistil, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.07.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného
vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
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: Samuel Gašpar, nar. 03. 05. 1952,
trvale bytom Neresnická cesta 2348/45, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Samuel
Gašpar – ROBOKOP, s miestom podnikania Nográdyho 1376/7, 960 01 Zvolen, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
MK Recovery, k.s., správca

K096765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Kuchárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urpínom 563/17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/649/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/649/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
DLŽNÍK: Angela Kuchárová, nar. 26. 06. 1971, trvale bytom Pod Urpínom 563/17, 974 01 Banská Bystrica
spis. zn. správcu: 5OdK/649/2019 S1646
spis. zn. súdu: 5OdK/649/2019
Mgr. Natália Miľanová, správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1646

Číslo

Druh
pozemku

1

zastavan
á plocha
a
nádvorie

Číslo

Popis
stavby

Hodnota
Deň
Dôvod
zapisovanéh
Číslo Listu
Spoluvlastníck zapísania zapísania
Výmera v
Katastráln
Číslo
o majetku
Štát, obec
vlastníctv
y
majetku majetku
Poznámka
m²
e územie
parcely
určená
a
podiel
do
do
odhadom
súpisu súpisu
správcu
Slovenská
LV č.
Nehnuteľnosť s
republika,
Banská
761, k.ú.
príslušenstvom,
217
761
4262
13/55
10.9.2019
BANSKÁ
Bystrica
Banská
vrátane
BYSTRICA
Bystrica
zastavaného a
priľahlého
Štát,
Deň
Dôvod
pozemku, ktorá
obec,
zapísania zapísania
bola uplatnená
ulica,
Katastráln Číslo listu Súpisné Číslo Spoluvlastníck
majetku majetku
dlžníkom ako
orientačn e územie vlastníctva
číslo
parcely
y podiel
do
do
nepostihnuteľn
é číslo
súpisu súpisu
2 564,11 €
á hodnota
vchodu
obydlia v
zmysle ust. §
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LV č.
761, k.ú.
10.9.2019
Banská
Bystrica

166d ZKR, sa
bude
speňažovať
ako obydlie
dlžníka v
zmysle ust. §
167o ZKR.

Upozornenie
§
167o
Speňaženie
obydlia
dlžníka
ZKR
(1) Obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu.8)
(2) 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.
(3) Ak sa obydlie dlžníka speňažilo, sumu zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka správca
poukáže mimo rozvrh na bankový účet, ktorý na tento účel v mene a na účet dlžníka zriadil25ca) (ďalej len
„osobitný účet dlžníka“); o tom bez zbytočného odkladu správca poučí dlžníka. Vklad alebo prevod finančných
prostriedkov
na
osobitný
účet
dlžníka
je
oprávnený
vykonať
len
správca.
(4) Finančné prostriedky na osobitnom účte dlžníka nepodliehajú konkurzu, exekúcii ani obdobnému
vykonávaciemu
konaniu
počas
36
mesiacov
od
jeho
zriadenia.
(5) Dlžník nie je oprávnený počas doby podľa odseku 4 disponovať s osobitným účtom dlžníka, je však oprávnený
požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky o výber finančných prostriedkov v hotovosti z takéhoto účtu
mesačne najviac do sumy, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ustanovenie osobitného
predpisu
tým
nie
je
dotknuté.25cb)
(6) Ak sa speňažilo obydlie dlžníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, správca zriadi osobitný účet
dlžníka aj pre bývalého bezpodielového spoluvlastníka; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia rovnako.
§
166d
Nepostihnuteľná
hodnota
obydlia
dlžníka
(1) Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane
prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.
(2) Ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť
hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva má každý z
bezpodielových
spoluvlastníkov
právo
na
nepostihnuteľnú
hodnotu
obydlia.
(3) Ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má prednosť pred
nepostihnuteľnou
hodnotou
obydlia
dlžníka.
(4) Výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

K096766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Šramková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/714/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/714/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
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majetok dlžníka :
Dana Šramková, nar. 16. 05. 1968, trvale bytom Rudlovská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom: Dana Šramková, s miestom podnikania: Rudlovská cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
40 093 891.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019

K096767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 005 932
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/10/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/10/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie: Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, správca úpadcu PIPECO
SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 005 932, so sídlom Mostárenská 9, 977 01 Brezno zvoláva prvú schôdzu veriteľov na
deň
11.12.2019
o
10.00
hod.
v kancelárii
správcu.
Program
schôdze:
1)
otvorenie
schôdze
2)
správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3)
voľba
veriteľského
výboru
4)
rozhodovanie
o
výmene
správcu
podľa
ust.
§
36
ZKR
5)
rôzne
6)
záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K096768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Sendrei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenovec -, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/826/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/826/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
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Všeobecná podstata
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Ervin Sendrei, nar. 17. 02. 1979, trvale bytom Klenovec, 980 55 Klenovec,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ervin Sendrei, s miestom podnikania SNP 441, 981 01
Hnúšťa, IČO: 47 002 131 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 04.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by
mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K096769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kubuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2019
Druh podania:
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 MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Roman Kubuš, nar. 29. 02. 1980, trvale
bytom Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, na korešpondenčnej adrese Emotrans s.r.o., Štefánikova
699/9, 905 01 Senica, obchodné meno - Roman Kubuš, s miestom podnikania Zápotockého 558/47, 976 65
Polomka, IČO - 43561870, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. 167t ZKR.
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: Roman Kubuš, nar. 29. 02. 1980,
trvale bytom Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, na korešpondenčnej adrese Emotrans s.r.o., Štefánikova
699/9, 905 01 Senica, obchodné meno - Roman Kubuš, s miestom podnikania Zápotockého 558/47, 976 65
Polomka, IČO - 43561870, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
MK Recovery, k.s., správca

K096770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploské 36, 982 65 Ratková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/726/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/726/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Mário Ferko, nar. 05. 05. 1995, trvale bytom Ploské 36, 982 65 Ratková, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Mário Ferko, s miesto podnikania: Ploské 36, 982 65 Ratková, IČO: 51 171 252.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019

K096771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kunay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 265/60, 967 01 Kreminca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/726/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/726/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Róbert Kunay, nar. 11. 08. 1980, trvale bytom Československej armády 265/60, 967 01
Kremnica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/726/2019, týmto
v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1, veriteľa: Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie
1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00 320 781, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1, v celkovej
výške 83,92 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
pohľadávky 1.

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

§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K096772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krivdová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/658/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/658/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 167I ods. 3 ZKR, doručenie prihlášok pohľadávok konkurzného veriteľa po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:

- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, prihlásil dňa 31.10.2019
pohľadávky v celkovej sume 4.145,58 €; pohľadávky veriteľa zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 04.11.2019.

Mgr. Robert Antal
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hronček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Dr. Vodu 391 / 19, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/671/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/671/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Hronček Jozef, Ulica Dr. Vodu 391, 98401 Lučenec, Slovensko,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo,správca

K096774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hronček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Dr. Vodu 391 / 19, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/671/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/671/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 4OdK/671/2019, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Hronček Jozef, Ulica Dr. Vodu 391, 98401 Lučenec, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Hronček Jozef, Ulica Dr. Vodu
391, 98401 Lučenec, Slovensko, končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K096775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 537/10, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1978
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/791/2019 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/791/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou:
S1941, správca dlžníka, ktorým je Martina Bartošová, nar. 24.12. 1978, trvale bytom Školská 537/10, 976 52
Čierny Balog(ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)I. kolo
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
203/2019 zo dňa 21.10.2019.

č.

Predmetom speňaženia je majetok:

Pozemky. Súpisová hodnota je 531,37 EUR.

Poradie Názov *
1.
Záhrada
2.
Zastavaná plocha s nádvorím
3.
Záhrada

1.
2.
3.

Záhrada
Zastavaná
nádvorím
Záhrada

SVK

Názov
katastrálneho
územia
Čierny Balog

SVK
SVK

Čierny Balog
Čierny Balog

Kód
štátu *

Poradie Názov *

plocha

Druh pozemku *
ZAHRADY
ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
ZAHRADY

Výmera [m2]
441
140
9

Obec
Čierny Balog
Čierny Balog
Čierny Balog

Lokalita (kód)
976 52 Čierny Balog
976 52 Čierny Balog
976 52 Čierny Balog

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
[EUR]

166

2091/1

1/8

397,271

166
166

2091/10
2091/22

1/8
1/8

126,175
7,931

s
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Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu so stanovením minimálnej sumy predajnej hodnoty vo výške súpisovej hodnoty:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu kovacova@niamey.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „4OdK/791/2019-neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu
a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK16 1111
0000 00155843 8006, VS: 4OdK/791/2019, poznámka: Bartošová – ponukové konanie pozemky – označenie
záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie
zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade
kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom
suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
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6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca dlžníka
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K096776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Zámporyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 567/94, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1958
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/845/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/845/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K096777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Kostka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Bystrica Banská
Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/825/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/825/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľná vec /súbor vecí
číslo súpis.
položky
majetku

Podielové

Súpisová
hodnota
majetku
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Popis nehnuteľnosti
Stav spoluvlastníctvo
Stavba- rodinný dom súp. č. 746 a hospodárska budova, parc. KN C č. 1268/1,
1/1
LV č. 2080, Okres Senica , obec Borský Mikuláš, k.ú.: Borský Mikuláš, právny
vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 746 je evidovaný na LV č. 472
Deň zápisu: 4.11.2019
Deň zaradenia: 4.11.2019
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu, 167k ods. 1, ZoKR
Sporný zápis:
1

v€
820

K096778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TUCCI s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 120 378
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 9/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 9/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Úpadca: TUCCI, s.r.o., "v likvidácii", Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120 378
Č.
Súpis.
Súpisová
súpisovej
zložka
Identifikácia
Podstata
hodnota
položky
majetku
Pokuta uložená v zmysle zmysle ustanovenia §
11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení „Dlžník v
predlžení je povinný podať návrh na
vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa
peňažná
12 500,00
1.
dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej všeobecná
pohľadávka
€
starostlivosti mohol dozvedieť o svojom
predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka
má rovnako štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor
dlžníka a zákonný zástupca dlžníka
Suma
12 500,00
celkom
€

Dátum a dôvod
zápisu

Poznámka

Vylúčenie
z titulu

Zistené na základe
preskúmania
účtovných dokladov
a po preskúmaní a
zapísaní pohľadávok
veriteľa - Daňový
úrad Banská
Bystrica

Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019

K096779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 110, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/473/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/473/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR správca konkurznej
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podstaty dlžníka: Jozef Michňa, nar. 18.05.1961, trvale bytom Hronská Dúbrava 110, 966 11 Trnavá Hora, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/473/2019 v zmysle § 167u
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K096780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Michňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská Dúbrava 110, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/473/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/473/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jozef Michňa, nar. 18.05.1961, trvale bytom Hronská Dúbrava 110, 966 11 Trnavá Hora, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/473/2019 v zmysle § 167u
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
majetku patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 424995000016.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K096781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Dulajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 247, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/904/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/904/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Erika Dulajová, nar. 17.11.1969, trvale bytom Muráň 247, 049 01 Muráň, ktoré konanie
je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/904/2019, týmto podľa ust. § 167j ZKR, správca
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka :

Popis: Nehnuteľnosti- stavby
Por. č. 1
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Popis stavby : Rodinný dom
Súp. č.: 90
Stojaci na parc. č. : 77
Spoluvlastnícky podiel : 3/210
Okres: Revúca, obec: Muráň, kat. územie : Muráň
číslo LV : 598
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.11.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu : 350,00 €

Popis: Nehnuteľnosti- pozemky
Por. č. 2
Pozemok, parcela registra „C“
Parc. č. : 77
Výmera : 87 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 3/210
Okres: Revúca, obec: Muráň, kat. územie : Muráň
číslo LV : 598
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.11.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu : 15,00 €

Por. č. 3
Pozemok, parcela registra „C“
Parc. č. : 78
Výmera : 137 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 3/210
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Okres: Revúca, obec: Muráň, kat. územie : Muráň
číslo LV : 598
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.11.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu : 25,00 €

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K096782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicherová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/728/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/728/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Ľudmila Melicherová, nar. 19. 10. 1982, trvale bytom Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Ľudmila Melicherová, s miesto podnikania: Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40
209 229, Slovensko,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo,správca

K096783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicherová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/728/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/728/2019
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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Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 4OdK/728/2019, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
PĽudmila Melicherová, nar. 19. 10. 1982, trvale bytom Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Ľudmila Melicherová, s miesto podnikania: Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40
209 229, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Ľudmila Melicherová, nar. 19.
10. 1982, trvale bytom Kurinec 9, 979 01 Rimavská Sobota, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K096784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vránsky Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/752/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/752/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Vránsky Vladimír, 96001 Zvolen, Slovensko,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo,správca

K096785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vránsky Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/752/2019 S1326
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/752/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 4OdK/752/2019, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Vránsky Vladimír, 96001 Zvolen, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Vránsky Vladimír, 96001
Zvolen, Slovensko, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K096786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mališová Žofia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Očovská cesta 253/48, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/799/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/799/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jaroslav Ďaďo, správca majetku dlžníka:
Mališová Žofia, Očovská cesta 253/48 , 96201 Zvolenská Slatina, Slovenská republika,
v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bol
zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok v sídle správcu t.j.: ul. 29. augusta
31, 974 01 Banská Bystrica. V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, 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 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 podstate možno dohodnúť emailom na adrese: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na
čísle: 0903/028719
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K096787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriel Tanóczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 128, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/360/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Mgr. Gabriel Tanóczky, nar.
19. 04. 1963, trvale bytom Holiša 128, 985 57 Holiša; obchodné meno Mgr. Gabriel Tanóczky ŠPORT –
HOBBY, s miestom podnikania J. Bottu 2, 984 01 Lučenec, IČO: 30 213 452, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/360/2019, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), ponukové konanie na majetok vo vlastníctve dlžníka.

1. kolo ponukového konania

Predmet ponukového konania:
hnuteľná vec

Popis:
osobné motorové vozidlo OMV FORD FOCUS C-MAX, LC974CG, r. v. 2004, VIN WF0MXXGCDM4C47486,
strieborná metalíza pastelová, stav: opotrebovaný, v premávke, v evidencii ODI LC.

Hnuteľná vec zapísaná do Súpisu všeobecnej podstaty, ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola zverejnená v
Obchodnom vestníku č. 173/2019, dňa 09.09.2019, K079362.

Súpisová hodnota:
1.700,- € určená odhadom správcu

Lehota na predkladanie ponúk:
15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

I.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správkyňa telefonicky, na tel. čísle:
+421 904 320 100 alebo emailom na adrese: natalia.milanova@gmail.com.
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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II. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správkyne na adresu: Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/360/2019 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej 15. kalendárnym dňom o 15:00 hod.; v prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00
hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správkyne, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správkyne najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správkyne.

Účtom správkyne pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú. IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa
uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „43602019“.

III. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade predloženia viacerých ponúk toho istého
záujemcu, správkyňa prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie ako posledná, pričom,
na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne,
kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej ods. II. do 15:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného
ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.

IV. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:

•
Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
•
Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
•

Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;

•

Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;

•

Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;

•

Podpis záujemcu.

V. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v ods. IV.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správkyne riadne a včas, je
správkyňa oprávnená vyradiť z vyhodnotenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správkyňou, a to v lehote 20 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správkyne.

VII. Správkyňa spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

VIII.Víťaza ponukového konania správkyňa vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa
bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, tak ako stojí a
leží. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred
príslušným orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

IX. Správkyňa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

X. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.

XI. Správkyňa upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.

Mgr. Natália Miľanová, správkyňa

K096788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2931/1, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.

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:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/535/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/535/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Dezider Gašpar, nar. 16. 03. 1951, trvale bytom Agátová 2931/1, 962 21 Lieskovec, Slovensko,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo,správca

K096789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2931/1, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/535/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/535/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 4OdK/535/2019, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Dezider Gašpar, nar. 16. 03. 1951, trvale bytom Agátová 2931/1, 962 21 Lieskovec, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Dezider Gašpar, nar. 16. 03.
1951, trvale bytom Agátová 2931/1, 962 21 Lieskovec, Slovensko, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, správca
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K096790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 31, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K096791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Paššák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 187, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/254/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/254/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Egry, správca dlžníka: Tomáš Paššák, Švermova 187, 981 01 Hnúšťa, nar. 04.10.1985, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/254/2019, vyhlasuje
II. Kolo ponukového konania
podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Ponukové konanie sa uskutoční za
nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota - obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1
Popis

ks register

Číslo
Spoluvlastnícky
registra
podiel
Obchodný podiel v spoločnosti menestys SK 1 Obchodný register Okresného súdu Oddiel Sro 1/1
s.r.o. IČO: 48155616
Banská Bystrica
Vl.č.
28792/S

Súpisová
hodnota v €
5000

2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať zaslaním dopytu na e-mail
správcu: spravca@egry.sk .
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
podateľne správcu v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
5. Záujemcovia môžu prejaviť záujem o kúpu aj len vybraného obchodného podielu dlžníka.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu majetku, výšku ponúkanej odplaty za predaj majetku, identifikačné
údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu – IBAN: SK14 0900 0000 0050 8250 4095, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša záujemca.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 7. pracovných dní od otvorenia obálok.
13. 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, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Mgr. Peter Egry, správca

K096792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Abrahámová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 126, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/290/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/290/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K096793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Darula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/848/2019 S610
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/848/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľný majetok
Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; výmera pozemku v m2: 731; okres: Žiar nad Hronom; obec: Pitelová; k.ú.:
Pitelová; štát: SR; číslo LV: 381; parcela číslo: 437/1; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 súpisová hodnota
majetku: 3.500,- €
Vo Veľkom Krtíši, dňa 04.11.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K096794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Obernauer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Špitzera 9, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/346/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/346/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K096795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kubincová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 360, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/781/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/781/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Veselý, so sídlom Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, SR, značka správcu S610, ako správca konkurznej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty dlžníka: Denisa Kubincová, nar. 28.06.1982, trvale bytom Stožok 360, 962 12 Detva, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Denisa Kubincová, s miestom podnikania Stožok 360, 962 12 Detva,
IČO: 45 911 916
(ďalej len „Dlžník“)
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 50dK/781/2019, v súlade s ust. §
167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje týmto:
1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.
203/2019 pod K093089 zo dňa 21.10.2019, a to:
Nehnuteľnosť:
Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera pozemku v m2: 2055; okres: Detva; obec: Detva; k.ú.: Detva; štát: SR; číslo
LV: 11823; parcela číslo: 6579; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 410,- €
(ďalej ako „Predmet speňažovania" alebo „Nehnuteľnosť").
Predmetom verejného ponukového konania je predaj Súboru majetku Dlžníka, ktorý obsahuje vyššie
uvedené súpisové zložky majetku.
I.

Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky, na tel. čísle:
+421 905 386 946 alebo emailom na adrese: veselyak@stonline.sk
II. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.
III. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Jozef Veselý,
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA - 50dK/781/2019 NEOTVÁRAŤ" v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.; v prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
Účtom správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
Bratislava, pobočka Veľký Krtíš, č. ú. IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, BIC: GIBASKBX. Do poznámky k
transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „57812019".
IV. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností. V prípade predloženia
viacerých ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do
kancelárie ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej ods. III. do 15:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú
podmienkam verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom
vestníku SR.
V. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
VI. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
VII. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII.návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
IX. číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
X. súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
XI. podpis záujemcu.
XII. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v ods. V.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorej Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností samostatne a nie súboru Nehnuteľností ako celku);
neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z
vyhodnotenia.
XIII. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 15 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu.
XIV.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie
ponuku toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
XV. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude
nachádzať v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené so zápisom
zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
XVI.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
XVII.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
XVIII.
Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným
prevodom na záujemcom označený účet.
XIX.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, pričom súčasne tiež upozorňuje
záujemcov, že v zmysle ust. § 167k ZKR, ak oprávnená osoba (§ 167r) so súhlasom dlžníka poskytne do
konkurznej podstaty náhradu za hodnotu zaťaženého majetku, ktorá prevyšuje ťarchy na majetku,
zaťažený majetok prestane podliehať konkurzu.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 04.11.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K096796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Rybárska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 3, 991 02 Dolná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/389/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/389/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
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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Ing. Marián Holúbek, správca

K096797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Polešenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 44, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/406/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

K096798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csík Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 380/15, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/733/2019 S 669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/733/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/733/2019 z 29.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Viliam Csík, nar. 01. 11. 1967, trvale bytom Mlynská 380/15, 986 01 Fiľakovo. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 149/2019 dňa 05.08.2019.

Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Viliam Csík, nar. 01. 11. 1967,
trvale bytom Mlynská 380/15, 986 01 Fiľakovo, zrušuje.

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

K096799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Malenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/953/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/953/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Silvia Malenová, nar. 16.05.1962, trvale bytom Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika;
obchodné meno Silvia Malenová, s miestom podnikania Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 37 329 553 oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
spis. zn. 2OdK/953/2019 zo dňa 23.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2019 zo dňa 04.11.2019
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Silvia Malenová, born 16.05.1962, res. Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, Slovak
Republic; business name Silvia Malenová, place of business Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica, Slovak
Republic, registration number: 37 329 553 our duty is to inform you, that District Court Banská Bystrica, No.
2OdK/953/2019 from 23.10.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 212/2019 from 04.11.2019
proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed our company as the trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „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, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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)
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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 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. 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).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 04.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K096800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kret
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biele Vody 1183, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/854/2019/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/854/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

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

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K096801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Malenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/953/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/953/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Silvia Malenová, nar. 16.05.1962, trvale bytom
Tatranská 6397/74, 974 11 Banská Bystrica; obchodné meno Silvia Malenová, s miestom podnikania Tatranská
6397/74, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 37 329 553 týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „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 zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „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."
V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Banskej Bystrici, dňa 04.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K096802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kopernický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 6039/83, 968 01 Nová Baňa - Štále
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka dlžníka Peter Kopernický, nar. 06. 02. 1961, trvale bytom Viničná cesta 6039/83, 968 01
Nová Baňa - Štále, ktorá je vedená na OS BB pod sp. zn. 5OdK/561/2018, týmto oznamujem, že do kancelárie
správcu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, Bratislava, IČO:
35 831 154, vo výške 971,36 EUR po uplynutí základnej 45-dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K096803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Cerovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 322, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1966
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/882/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/882/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku úpadcu: Jaroslav Cerovský, nar. 13. 06. 1966, trvale bytom Krivec
322, 962 05 Hriňová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Cerovský, s miestom podnikania
Krivec 322, 962 05 Hriňová, IČO: 31 876 005, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ
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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NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do
konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení
konkurzu v Obchodnom vestníku sa KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA ZRUŠUJE.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K096804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Torma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Višňovského 2515/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/569/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/569/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Roman Torma, nar.
15.12.1972, trvale bytom Š. Višňovského 2515/7, 960 01 Zvolen, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 5OdK/569/2019, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici
č. k. 5OdK/569/2019 zo dňa 03.06.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 110/2019 dňa 10.06.2019,

týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:

2. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA

Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti RS - Holding Nitra s.r.o., so sídlom: P. O.
Hviezdoslava 567/18, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 36 772 062, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, vložka číslo: 36564/S, Oddiel: Sro, pričom sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom.

Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 202/2019 dňa 18.10.2019, pod č. K092751.

Súpisová hodnota majetku: 6 638,78 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421
915 812 104 alebo emailom: janciar@stonline.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Slavomír Jančiar, J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 5OdK/569/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o
vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a
končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN:
SK74 8360 5207 0042 0621 7211, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „55692019“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz
ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové
konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu
v lehote 7 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového
konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so
zápisom zmien v Obchodnom registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach
zmlúv, bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX.
Vo Zvolene dňa 04.11.2019

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K096805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bašta 12, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1949
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODS-854-1/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Ods/3/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Vo veci oddlženia formou splátkového kalendára dlžníka Rozália Dobrovodská, nar. 29.09.1949, bytom Stará
Bašta 12, 98034 Nová Bašta, správca v súlade s § 168d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov
podľa návrhu splátkového kalendára je 50%.

POUČENIE: Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.

Vo Zvolene 04.11.2019
Solutio insolvenčný správca, k. s. správca

K096806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kopernický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 6039 / 83, 968 01 Nová Baňa - Štále
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/561/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci dlžníka Peter Kopernický, nar. 06. 02. 1961, trvale bytom Viničná cesta 6039/83, 968 01 Nová
Baňa - Štále, týmto vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovný majetok dlžníka:
7. súpisová zložka majetku - nehnuteľná vec - pozemok
evidovaný na LV 7920 ako parcela EKN 4169
o výmere 298 m2
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
k.ú. Nová Baňa, obec: Nová Baňa
okres: Žarnovica
spoluvlastnícky podiel: 1/12
deň zapísania do súpisu: 12.02.2019
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby, približná hodnota: 1.000,- EUR

Odôvodnenie:
Dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zmysle § 166d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZKR") na nehnuteľnosť, ktorá je postavená na vyššie uvedenom pozemku
evidovanom ako parcela EKN 4169. Podľa § 166d ods. 1 ZKR: Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je
časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku,
ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.
Vzhľadom na citované ustanovenie a odhadovanú hodnotu vyššie uvedenej nehnuteľnosti, nie je možné jej
speňaženie v konkurze.
Podľa § 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

186

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.

K096807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 8, 980 02 Širkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1966
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/734/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/734/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29. 07. 2019, sp. zn. 5OdK/734/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 149/2019 dňa 05. 08. 2019 bol na dlžníka Gizela Horváthová, nar. 11. 01. 1966, trvale bytom Širkovce
8, 980 02 Širkovce vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so
sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 04.11.2019

K096808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kopernický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 6039 / 83, 968 01 Nová Baňa - Štále
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Peter Kopernický, nar. 06. 02. 1961, trvale bytom Viničná
cesta 6039/83, 968 01 Nová Baňa - Štále, týmto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
2. súpisová zložka majetku - pozemok
nachádzajúci sa v k. ú. Nová Baňa, obec: Nová Baňa, okres: Žarnovica;
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evidovaný na LV 7920 ako parcela EKN 4167/2, o výmere 2 330 m2,
druh pozemku: Orná pôda;
spoluvlastnícky podiel: 1/12
odhadovaná hodnota: 56,58 EUR
deň zapísania do súpisu: 12.02.2019
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 5OdK/561/2018– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 1/12 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nová Baňa, obec:
Nová Baňa, okres: Žarnovica, ktorá je evidovaná na LV č. 7920 ako parcela EKN 4167/2"),
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: „5OdK/561/2018 EKN 4167/2“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
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svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K096809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kopernický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 6039 / 83, 968 01 Nová Baňa - Štále
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Peter Kopernický, nar. 06. 02. 1961, trvale bytom Viničná
cesta 6039/83, 968 01 Nová Baňa - Štále, týmto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
8. súpisová zložka majetku – nehnuteľná vec - pozemok;
evidovaný na LV 363 ako parcela CKN 3585,
o výmere 215 m2,
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
k.ú. Nová Baňa, obec: Nová Baňa, okres: Žarnovica;
spoluvlastnícky podiel: 1/48,
deň zapísania do súpisu: 12.02.2019,
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby,
približná hodnota: 800,- EUR;

Podmienky ponukového konania:
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1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 5OdK/561/2018– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 1/48 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nová Baňa, obec:
Nová Baňa, okres: Žarnovica, ktorá je evidovaná na LV č. 363 ako parcela CKN 3585"),
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: „5OdK/561/2018 CKN 3585“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
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emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K096810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kopernický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 6039 / 83, 968 01 Nová Baňa - Štále
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Peter Kopernický, nar. 06. 02. 1961, trvale bytom Viničná
cesta 6039/83, 968 01 Nová Baňa - Štále, týmto v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 3. kolo ponukového konania na nasledovný majetok dlžníka:
9. súpisová zložka majetku –nehnuteľná vec- pozemok
evidovaný na LV 363 ako parcela EKN 4174/2
o výmere 65 m2
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
k.ú. Nová Baňa, obec: Nová Baňa, okres: Žarnovica
spoluvlastnícky podiel: 1/48
deň zapísania do súpisu: 12.02.2019
dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby
približná hodnota: 200,- EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 5OdK/561/2018– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·

navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
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c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 1/48 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Nová Baňa, obec:
Nová Baňa, okres: Žarnovica, ktorá je evidovaná na LV č. 363 ako parcela EKN 4174/2"),
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: „5OdK/561/2018 EKN 4174/2“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v
deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
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K096811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Kostka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Bystrica Banská
Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/825/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/825/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku - oprava súpisovej hodnoty.

Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľná vec /súbor vecí
číslo súpis.
položky
majetku
Podielové
Popis nehnuteľnosti
Stav spoluvlastníctvo
1
Stavba- rodinný dom súp. č. 746 a hospodárska budova, parc. KN C č. 1268/1,
1/1
LV č. 2080, Okres Senica , obec Borský Mikuláš, k.ú.: Borský Mikuláš, právny
vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 746 je evidovaný na LV č. 472
Deň zápisu: 4.11.2019
Deň zaradenia: 4.11.2019
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu, 167k ods. 1, ZoKR
Sporný zápis:

Súpisová
hodnota
majetku
v€
30.000,00

K096812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Demeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križanova 48, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1982
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/873/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/873/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S 1826 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 06.09.2019, pod č. k. 4OdK/873/2019
ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Katarína Demeová, nar. 22.09.1982, trvale
bytom Križanova 48, 981 01 Hnúšťa (ďalej aj ako „Dlžník“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 177/2019 zo dňa 13.09.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok dlžníka Katarína Demeová, nar. 22.09.1982, trvale bytom
Križanova 48, 981 01 Hnúšťa nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je
možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Lučenci, dňa 04.11.2019
RESKON, k.s., Správca

K096813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Martinčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 456/36, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1964
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/776/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/776/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Recovery group, k.s. so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka
Renáta Martinčeková, nar. 18. 10. 1964, trvale bytom M. R. Štefánika 456/36, 965 01 Žiar nad Hronom;
obchodné meno Renáta Martinčeková, s miestom podnikania Rázusova 523/3, 965 01 Žiar nad Hronom,
IČO: 44 452 012, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z
konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže
byť rozvrh výťažku dotknutý.
Správca zároveň vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku, a
to písomne na adresu Recovery group, k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu:
rg.spravca@gmail.com
V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Recovery group, k. s., správca

K096814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 255, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Recovery group, k.s. so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka
Ivan Radič, nar. 13.05.1965, trvale bytom Jánošíkova 255, 980 55 Klenovec, týmto v súlade s ustanovením §
167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená
a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.
Správca zároveň vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku, a
to písomne na adresu Recovery group, k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu:
rg.spravca@gmail.com
V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Recovery group, k. s., správca

K096815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džupka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČS. armády 364/8, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/58/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/58/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Miroslav
Džupka, Čs. armády 364/8, 089 01 Svidník, IČO: /r.č.: / nar.: 03.04.1957 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Miroslav Džupka

K096816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ferenc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbudské Dlhé 100, 067 12 Zbudské Dlhé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/724/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/724/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Martin Ferenc, nar. 07.03.1984, Zbudské Dlhé 100, 067 12
Koškovce, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamujem, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje ani
náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Martin Ferenc, nar. 07.03.1984, Zbudské Dlhé 100, 067 12
Koškovce, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K096817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Vidiščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 171/171, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/608/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/608/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Kamil Vidiščák, nar. 09.12.1986, trvale bytom Chotčanská 171/171,
091 01 Stropkov týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii
v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 570 460, Komenského 50, 042 48 Košice v celkovej
výške 193,19 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K096818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Juh 1063/24, 093 01 Vranov n. Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/597/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/597/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní – predaj nehnuteľných vecí – 3. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka týmto oznamujem
začatie ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí patriacich do konkurznej podstaty zapísaných do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, a to ako položky č. 1. až 72.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v
OV č. 163/2019 zo dňa 23.08.2019 pod č.: K074435.
V 1. a 2. kole ponukového konania sa podarilo speňažiť tieto súpisové položky č. 1. až 4.; 8. až 17.; 33. až 36.;
40. až 65. a 72.. Predmetom speňaženia v 3. kole ponukového konania sú preto tieto nehnuteľné veci:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY
Súp. zl.
č.
5.

6.

7.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Parc.
č.

Parc.
reg.

Druh

Výmera
v m2

355

C

OrP

156

365

C

OrP

15780

1181

C

ZPaN

1078

257/2

E

TTP

3156

317

E

OrP

1965

318

E

OrP

2049

345

E

OrP

2185

346/1

E

OrP

2084

395

E

OrP

2162

396/2

E

OrP

1686

419/1

E

OrP

1910

420

E

OrP

2121

510/1

E

OrP

4223

572/1

E

OrP

3553

602

E

OrP

1927

603

E

OrP

2014

624

E

OrP

3675

LV č.

k.
ú./obec

852

Ruskov

965

Ruskov

Pozn.

Spoluvl. podiel

21/26880+7/1080+13/2160

1/108+1/54

Súp. hodnota v
€

239,-

311,-
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32.

37.

38.

39.

66.

67.

68.
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652/1

E

OrP

2606

725/5

E

OrP

6157

726/3

E

OrP

6459

728/7

E

OrP
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Ruskov

1/72+42/6720+1/36

Ruskov

1/108+1/54

331,-

125,-

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označených nehnuteľných vecí doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej
obálke s označením „Konkurz 2OdK/597/2019 PONUKA 3. kolo – NEOTVÁRAŤ“ na adresu správcovskej
kancelárie: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to najneskôr do 10
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do
správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu ponuku.
2. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za nehnuteľné veci ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„2OdK/597/2019-3.kolo“. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať
zároveň vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania
vylúčený. Ponukového konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník,
alebo niektorá z blízkych osôb dlžníka, majetkovú účasť.
3. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia a kópiu občianskeho preukazu. Ak ponuku podáva fyzická osoba podnikateľ,
predloží tiež výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v rozsahu:
obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac.
4. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj nehnuteľných vecí. Ponuka sa môže
vzťahovať buď na všetky súpisové zložky majetku alebo len na niektoré/-ú z nich. Záujemca v ponuke
uvedie číslo súpisovej zložky, resp. zložiek majetku, o ktoré má záujem s uvedením ponúkanej kúpnej
ceny pre každú jednotlivú súpisovú zložku (nie iba súhrnnú cenu).
5. Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to v lehote najneskôr 5
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami
spíše správkyňa úradný záznam, ktorý založí so správcovského spisu.
6. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných ponúk bude víťazný záujemca vybraný žrebom.
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7. Správkyňa bezodkladne po vyhodnotení ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola
prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do 10 dní od
oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha zložená záujemcom podľa bodu 2) sa započíta na
kúpnu cenu.
8. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 7), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
Prešov, dňa 04.11.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K096819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Škovránková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľovka 98, 067 45 Topoľovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/666/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5odk/666/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Silvia Škovránková, nar. 20.07.1976, trvale bytom 067 45 Topoľovka 98
Deň zapísania majetku: 28.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K096820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 33/9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/61/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/61/2017
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 2OdK/61/2017-36 zo dňa 01.08.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Marta Tokárová, nar. 4.11.1956, IČO: 34567089, trvale bytom Mierova 33/9, 066 01 Humenné a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ , zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
06601 Humenné. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 144/2017 dňa 28.07.2017,
pod podacou značkou „K019045“.
Po speňažení majetku patriaceho do všeobecnej a oddelenej podstaty dlžníka, zostavení nákladov konkurzu
a zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty a zo všeobecnej podstaty správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a nie je možné zostaviť rozvrh pre zabezpečeného veriteľa
a nezabezpečených veriteľov.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K096821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Študy Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 189, 086 45 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1967
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/611/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/611/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1. kolo verejného ponukového konania na odkúpenie hnuteľného majetku

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Študy, nar. 29.05.1967, bytom: Marhaň 189, 086 45
Marhaň, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/611/2019,
týmto vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1.kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
deň zaradenia: 08.10.2019
Popis súpisovej zložky majetku:

Továrenská značka : ŠKODA FABIA COMBI, Druh vozidla: Osobné vozidlo, výr.č.: TMBNB46Y713199066,
EČV: SK117AN, Rok výroby: 2001, Kategória vizidla: M1, Zdvihový objem valcov: 1397,0, Farba: biela, počet
najazdených km: cca 404 000km, Stav: značne opotrebované a hrdzavé, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka.
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dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota hnuteľného majetku ŠKODA FABIA COMBI: 500,-€ určená odhadom správcu.

Podmienky ponukového konania
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Záväzné písomné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne
alebo poštou na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľounajneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod. v zalepenej
obálke s označením „PONUKA STUDY NEOTVÁRAŤ“. Ak posledný deň na predkladanie ponúk
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej vety musí byť správcovi
doručená v najbližší nasledujúci pracovný deň. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa hľadí
akoby neboli doručené.

2. Každý záujemca je oprávnený doručiť iba jednu ponuku v ktorej uvedie:
(i) Označenie ponúkaného majetku – identifikácia majetku podľa zverejnenia v OV,
(ii) Identifikačné údaje záujemcu, v prípade FO s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, rodného
čísla a bydliska, v prípade že sa jedná o podnikateľa aj IČO, v prípade PO s uvedením obchodného mena,
sídla, IČO, príslušný zápis v ORSR a identifikačné údaje konateľa, s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, rodného čísla a bydliska,
(iii) Ponúkanú cenu,
(iv) Číslo bankového účtu na účely vrátenia zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.
3. Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za osobu záujemcu s plnou právnou
subjektivitou. K ponuke záujemca predloží:
(i)v prípade, že sa jedná o FO kópiu občianskeho preukazu,
(ii) v prípade PO výpis z ORSR nie starší ako 1 mesiac,
(iii) výpis z bankového účtu preukazujúci úhradu zálohy,
(iv) vyhlásenie že záujemca má voči dlžníkovi vysporiadné všetky záväzky podpísané osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
4. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
ponukového konania, na ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti sa neprihliada.

5. Záujemcovia sú povinní najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk zložiť v prospech
bankového účtu vedeného vo VÚB, a.s., IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453 zálohu vo výške
celkovej ponúkanej kúpnej ceny, pričom záujemca v správe pre prijímateľa uvedenie „záloha
Study“. Záloha sa v prípade úspešného záujemcu započíta na úhradu celkovej kúpnej ceny.
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6. Úspešným sa stane záujemca, ktorý splní všetky kritériá ponukového konania a ponúkne
najvyššiu cenu. V prípade rovnakých ponúk budú vyzvaní záujemcovia, ktorí predložili najvyššie
rovnaké ponuky, na doplnenie ich ponuky. V prípade ak ani jeden z oslovených záujemcov
nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí kúpnu zmluvu s tým
záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie majetku podľa
tohto zverejnenia. Správca si taktiež vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.

8. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Víťaz ponukového konania je
povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového
konania. V prípade ak víťaz v stanovenej lehote neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, zaplatená
záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty konkurzného konania ako zmluvná pokuta, s čím
záujemca zapojený do tohto ponukového konania prejavuje konkludentný súhlas tým, že doručí
svoju ponuku na odkúpenie veci.

9. Všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k majetku znáša
kupujúci.

10. Neúspešných uchádzačom po vyhodnotení ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu.

11. Záujemcovia sa môžu oboznámiť s ponukovým konaním so správcom na tel. č. 00421 907 490 493,
alebo e-mailom: office@ikskonkurzy.sk, semko.spravca@gmail.com .

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K096822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adela Ďuďová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 212, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/670/2019S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/670/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Adela Ďuďová, nar.
03.11.1978, Čičava 212, 093 01 Čičava (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje,
že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K096823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 732 016
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo 7. zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: Technoinvest - Holding, a.s., so sídlom Južná trieda 74, Košice, IČO: 35 732 016
Spisová značka konkurzného konania: 4K/19/2017
Dátum konania 7. zasadnutia veriteľského výboru: 31.10.2019
Miesto konania:
v sídle spoločnosti Arbitrators & Advisors, s.r.o., IČO: 36 721 638,
Murgašova 3, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto,
Čas konania:

na adrese

10:00 hod.

Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Arbitrators & Advisors, s.r.o. – Ing. Imrich Krupička na základe
splnomocnenia zo dňa 28.05.2018, osobne prítomný;

2. Člen veriteľského výboru: ADVISORS Corporation, s.r.o. – Ing. Imrich Krupička na základe
splnomocnenia zo dňa 28.12.2015, osobne prítomný;

3. Člen veriteľského výboru: Slovenská republika – Daňový úrad Košice v zast. Slovenská konsolidačná,
a.s., v ktorej mene koná Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský,
podpredseda predstavenstva – na základe splnomocnenia zo dňa 04.11.2015, osobne neprítomný, na
účely uznášaniaschopnosti v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. prítomný.
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PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1) Prezencia
2) Udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy
3) Záver

K bodu 1 - Prezencia
Arbitrators & Advisors, s.r.o. so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 721 638 (ďalej len „predseda
veriteľského výboru“) konštatuje, že zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. §
38 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru o udelení súhlasu správcovi s uzatvorením zmluvy
v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. f) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Predseda veriteľského výboru ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia
veriteľského výboru sa zúčastnili nasledovní členovia veriteľského výboru:
1. Predseda veriteľského výboru Arbitrators & Advisors, s.r.o., so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice,
IČO: 36 721 638 (ďalej len „predseda veriteľského výboru“), zast. Ing. Imrich Krupička na základe plnej
moci zo dňa 28.05.2018, osobne prítomný.

2. Člen veriteľského výboru ADVISORS Corporation, s.r.o.,so sídlom Lúčna 9, 080 01 Prešov, IČO: 36
459 691, zast. Ing. Imrich Krupička na základe plnej moci zo dňa 28.1.2015 (ďalej len „ADVISORS
Corporation, s.r.o.“), osobne prítomný.

3. Člen veriteľského výboru Daňový úrad Košice, zast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 914 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v ktorej mene koná Ing. Brian Lipták, predseda
predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský, podpredseda predstavenstva – na základe splnomocnenia zo
dňa 04.11.2015 (ďalej len „Slovenská konsolidačná, a.s.“), a to na účely hlasovania písomným
hlasovaním „per rollam“ zo dňa 29.10.2019.

K bodu 2 - Udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred
samotným zasadnutím veriteľského výboru využil člen veriteľského výboru Daňový úrad Košice, zast.
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 914 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy (Arbitrators & Advisors, s.r.o., ADVISORS Corporation, s.r.o., Slovenská konsolidačná, a.s.)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
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Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že bol dosiahnutý súhlas všetkých členov veriteľského výboru
a veriteľský výbor prijal nasledujúce
Uznesenie zo dňa 31.10.2019
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na uzavretie nájomnej zmluvy so záujemcom
HELICOL s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 51 689 791, ktorou zmluvou správca
prenechá do nájmu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu, zapísané v súpise všeobecnej
podstaty, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 223/2015 zo dňa 20. novembra 2015 pod
podaním č.: K025207, pričom nájomné bude predstavovať sumu vo výške 550,00 EUR/mesačne bez DPH a
výpovedná doba bude dohodnutá na dobu 1 mesiaca.“

K bodu 3 - Záver
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že predmet rokovania zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný
a preto ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10.15 hod.

V Košiciach, dňa 31.10.2019

...................................................
Arbitrators & Advisors, s.r.o.
predseda veriteľského výboru

K096824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Javorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janovík 58, 082 03 Janovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/659/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/659/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ružena
Javorská, nar. 26.01.1991, bytom: Janovík 58, 082 03 Janovík, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98,
093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika,
zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
169/2019 dňa 03.09.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Ružena Javorská, nar. 26.01.1991, bytom: Janovík 58, 082 03 Janovík, ktorý by mohol byťpoužitý na
uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K096825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Peterka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynčeky 105, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/685/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/685/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz na majetok vyššie označeného dlžníka sa končí z
dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu.
Prešov, dňa 04.11.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K096826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Júlia Šarišská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďačov 88, 082 71 Ďačov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/13/2017-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/13/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mgr. Júlia Šarišská, nar. 19.9.1975, Ďačov 88
Ďačov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2Odk/13/2017-16,
v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č.
665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo
nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do
súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu
v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne
majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Prešov, 04.11.2019

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K096827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 191, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/673/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/673/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Martin Bilý, nar.
15.08.1979, trvale bytom 086 06 Lenartov 191, (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K096828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 476 838
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca
úpadcu SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice, IČO: 36 476 838, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 04.11.2019 do
kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11,
852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, v celkovej prihlásenej sume vo výške 14.403,12 Eur. V súlade s ust. 28 ods.
3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K096829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 447 / 3, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1979
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/707/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/707/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 06.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva
Siváková, nar. 09.06.1979, bytom: Budovateľská 447/3, 086 33 Zborov, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie
Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 176/2019 dňa 12.09.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Eva Siváková, nar. 09.06.1979, bytom: Budovateľská 447/3, 086 33 Zborov, ktorý by mohol
byť použitý na uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K096830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 134, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1976
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/708/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/708/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marián Sivák,
nar. 16.04.1976, bytom: Sveržov 134, 086 02 Sveržov, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
177/2019 dňa 13.09.2019.

Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Marián Sivák, nar. 16.04.1976, bytom: Sveržov 134, 086 02 Sveržov, ktorý by mohol byťpoužitý na
uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K096831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 451/7, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/656/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/656/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje so žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Ing. Eva Orbanová, správca

K096832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomírová 157, 090 03 Ladomírová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/659/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/659/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje so žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť speňažovaný v zmysle ZKR.
Ing. Eva Orbanová, správca

K096833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pončák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 282, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1954
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/6/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/6/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo: 2
Opis súpisovej zložky majetku: Cenný papier
deň zaradenia: 04.11.2019
Druh CP: TC01, Forma CP: BEAR, CFI: ESXUFB
ISIN: CS0005058759
PPN na emisii: RSI0, Dátum vydania CP: 29.03.1993
Počet kusov: 58 ks
Mena: SKK
Menovitá hodnota: 1.000,00 SKK
Dátum platnosti: na neurčito
Emitent: 0031563058, STAVMART, a.s., so sídlom Kollárova 73, 036 46 Martin, SK
Súpisová hodnota: 1.925,25 €

Poradové číslo: 3
Opis súpisovej zložky majetku: Cenný papier
deň zaradenia: 04.11.2019
Druh CP: TC01, Forma CP: BEAR, CFI: ESXUFB
ISIN: CS0008468559
PPN na emisii: RSI0, Dátum vydania CP: 29.03.1993

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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Počet kusov: 15 ks
Mena: SKK
Menovitá hodnota: 1.000,00 SKK
Dátum platnosti: na neurčito
Emitent: 0017055997, MRAZIARNE, a.s., so sídlom Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK
Súpisová hodnota: 497,91 €

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K096834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bechera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 1601/30, 09101 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 305 080
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie 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 (ďalej aj ako len „Správca“),
správca úpadcu: Jozef Bechera, s miestom podnikania Hrnčiarska 1601/30, 091 01 Stropkov, IČO: 30 305 080
(ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto za účelom speňaženia Podniku Úpadcu vyhlasuje II. kolo vereného
ponukového konania.

Predmetom speňažovania je Podnik Úpadcu (Hotel WHITE HORSE v Stropkove s príslušenstvom)
pozostávajúci z nehnuteľného majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, uverejnenom
v Obchodnom vestníku dňa 11.04.2019 pod č. 72/2019, v znení doplnenia súpisu uverejnenom v Obchodnom
vestníku dňa 16.05.2019 pod č. 93/2019, a v znení aktualizácie súpisu uverejnenom v Obchodnom vestníku dňa
26.09.2019 pod č. 186/2019 spolu s hnuteľným majetkom zapísaným do súpisu všeobecnej podstaty,
uverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 11.04.2019 pod č. 72/2019 a spolu s nesplatenými peňažnými
záväzkami, ktoré súvisia s prevádzaným podnikom a vznikli po vyhlásení konkurzu, a záväzkovými vzťahmi, ktoré
uzatvorením zmluvy o predaji podniku nezanikajú a vznikli po vyhlásení konkurzu.

Podmienky ponukového konania je možné získať na adrese kancelárie Správcu, po zaplatení účastníckeho
poplatku 200,00 € (slovom: dvesto eur) na bankový účet konkurznej podstaty, t.j. bankový účet vedený pod č. ú.:
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4606 7838 v peňažnom ústave Tatra banka, a.s..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuka (Záväzný návrh) Záujemcu v ponukovom konaní musí byť doručená poštou alebo predložená osobne na
adresu kancelárie Správcu: HMG Recovery, k.s. so sídlom Strojnícka 13, 080 01 Prešov najneskôr do 30
kalendárnych dní od uverejnenia oznamu o speňažovaní v Obchodnom vestníku SR (t.j. prvým dňom lehoty
na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni,
v ktorom dôjde k vydaniu predmetného oznámenia o I. kole verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR), a to najneskôr do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty – pričom platí, že pokiaľ
posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak za posledný deň lehoty sa považuje
najbližší pracovný deň.

Ďalšie informácie je možné získať telefonicky na tel. č. 0905 784 189, prípadne e-mailom na adrese:
recovery@hmg.sk.

V Prešove, dňa 04.11.2019
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K096835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Marek Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 263, 082 03 Ličartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/545/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/545/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/545/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: JUDr. Marek Kmec, nar. 17.05.1989, trvale bytom 082 03 Ličartovce, podľa ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle
§ 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 04.11.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, 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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K096836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pancuráková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 543/87, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/686/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/686/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Darina Pancuráková, nar. 13.06.1957, trvale
bytom Dukelská 543/87, 087 01 Giraltovce (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K096837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Maľar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1781/24, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/401/2019, zo dňa 5. 6. 2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Gabriel Maľar, nar. 17. 8. 1979, bytom Podskalka 1781/24, 066 01 Humenné a zároveň ma súd
ustanovil do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 111/2019 dňa 11. 6. 2019, teda účinky
vyhlásenia konkurzu nastali 12. 6. 2019.
Týmto ako správca dlžníka oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som zistila hnuteľný majetok, ktorý bol
predmetom ponukového konania. V rámci 3 kôl sa majetok nepodarilo speňažiť a tak prestal podliehať konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že ani žiadny z veriteľov neprejavil záujem o tento hnuteľný majetok, konštatujem, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Gabriel Maľar, nar. 17. 8.
1979, bytom Podskalka 1781/24, 066 01 Humenné sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Eva Orbanová, správca

K096838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Októbrová 4730 / 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/646/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/646/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Maroš Šandor, nar. 17.02.1971, trvale bytom
Októbrová 47, 080 01 Prešov (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) a k t u a l i z u j e vyhotovený súpis majetku konkurznej podstaty z dôvodu nesprávne uvedeného typu
položky

Por. č.
Typ položky
Popis

1.
Stavba
Stavba evidovaná na LV č. 863 pre k.ú. Vígľaš, obec Vígľaš, okres Detva, vedeného Okresným úradom Detva, katastrálny
odbor, a to sklad chemikálií so súpisným číslom 78 na parcele číslo 1343/1, 1343/9, 1343/10, 1343/11, 1343/12, 1343/13,
1343/14, 1343/15.
Právny vzťah k parcelám na ktorej leží stavba 78 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky
podiel
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

2 000,- Eur
1/1
§167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
28.10.2019

K096839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5K/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
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 súpisovej Rok
zložky
výroby

443

neznámy

Deň
zápisu Súpisová
majetku
hodnota /EUR/

Súpisová zložka - popis

Súbor majetku nachádzajúci sa v miestnosti – sklad v medzipriestore
(meradlá, kalibre, kovoobrábacie náradie, ložiská, uholníky, prevodovka
a pod.)
15.10.2019

2000

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. 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.
2. Hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí.
3. Kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 100 % z určenej súpisovej
hodnoty danej hnuteľnej veci 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 10 % zo súpisovej
hodnoty bez DPH, t. j. 200,- Eur, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo 443.
4. 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.
5. 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:
a. 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),
b. 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,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
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e. označenie Hnuteľnej veci resp. súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje
záujem,
f. 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 Hnuteľné veci, resp. 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.
7. Lehota na podávanie ponúk je 10 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
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za tú ktorú Hnuteľnú vec, resp.
súbor majetku.
10. 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.
11. 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).
12. 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.
13. 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.
14. 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
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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).
15. 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.
16. 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

K096840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze
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
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 05.11.2019.
Predmet speňaženia:
Číslo súpisovej zložky
445

Rok výroby Súpisová zložka - popis
neznámy
rôzny kovový šrot, nedokončená výroba

Deň zápisu majetku
29.10.2019

Súpisová hodnota /EUR/
Jednotková cena 0,03- Eur/kg

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu jednotkovú kúpnu cenu. Záujemca podaním
ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
2. Hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
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niektorých ich častí.
3. Kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí byť v minimálnej jednotkovej výške 0,03- Eur za 1
kg.
4. 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:
a. 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),
b. 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,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie Hnuteľnej veci resp. súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje
záujem,
f. návrh kúpnej ceny, ktorá musí byť uvedená v sume Eur za 1 kg,
g. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
h. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
i. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
j. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
5. 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.
6. Lehota na podávanie ponúk je 10 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.
7. 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.
8. Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej
ceny za súbor majetku.
9. 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.
10. 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.
11. 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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K096841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/633/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/633/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S911, správca dlžníka: Horvath Slavomír, nar. 1.5.1987, trvale
bytom 090 05 Nižný Komárnik 12, (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. OV 191/2019 zo dňa 3.10.2019, a to súpisová zložka majetku s por. č. 1 – osobné
motorové vozidlo zn. Škoda OCTAVIA 1,8, VIN: TMBZZZ1U9X2197994, EČV: SK 747 AZ, r.v. 1999, zelená
metalíza, stav tachometra neuvedený, opotrebované, poškodené a nepojazdné, najazdených cca 330 000 km, v
súpisovej hodnote 250,00 €.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.
II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania
V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka, a to na adrese správcu resp. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu:
judr.hnatmilos@centrum.sk .
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
- Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom
lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom
dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk
zverejnená), do 15.30 hod; na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
- Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Miloš Hnat, správca, Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo
– verejné ponukové konanie – Slavomír Horvath – hnuteľný majetok –NEOTVÁRAŤ.“
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena ..... ;
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- Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000
0014 4758 1002, v poznámke uviesť: Slavomír Horvath, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len
„Záloha“);
- Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej
ponuke;
- Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
IV. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: judr.hnatmilos@centrum.sk, alebo
samostatnou písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
záväzných ponúk.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú
do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej
ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove, dňa 4.11.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K096842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Kurečajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 453/9, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/730/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/730/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
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V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).
Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
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.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
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.
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V Prešove dňa 04.11.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K096843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ema Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Fándlyho 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Ema Duždová, nar. 18.03.1964, Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/167/2019, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu
vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese:
Centrálna 154/4, Svidník 08 901 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 - 11:30 hod.
do 12:30 - 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
podať
písomne
na
uvedenej
adrese
alebo
elektronickou
poštou
na
e-mailovú
adresu:
spravca.domcekova@gmail.com.
JUDr. Mária Domčeková, správca

K096844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ema Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Fándlyho 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Ema Duždová, nar. 18.03.1964, Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany, oznamujeme že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/167/2019 zo dňa 21.03.2019 uverejnenom v
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Obchodnom vestníku č. 61/2019 zo dňa 27.03.2019 vyhlásený konkurz. Uznesením Okresného súdu Prešov zo
dňa 23.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 210/2019 zo dňa 30.10.2019 za správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Mária Domčeková.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Ema Duždová, permanent address Slánska
188/25, 082 22 Ostrovany, born on 18th March 1964, our duty is to inform you, that with the resolution of
the District Court Prešov, No. 2OdK/167/2019 on the 21.03.2019 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 61/2019 from 27.03.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt. With the resolution of the
District Court Prešov on the 23.10.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 210/2019 from
30.10.2019 appointed JUDr. Mária Domčeková as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (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
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
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)
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.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, 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.
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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.
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
uspokojenia 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 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 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.
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 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.
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)
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.
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)
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
publication in the Commercial Bulletin.
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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)
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.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

JUDr. Mária Domčeková, správca / trustee

K096845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ema Duždová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Fándlyho 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Ema Duždová, nar. 18.03.1964, Slánska 188/25, 082 22 Ostrovany v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/167/2019, týmto zverejňuje číslo bankového
účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
SK27 0900 0000 0051 6453 1329 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Mária Domčeková, správca.

K096846
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 31.10.2019 boli do zoznamu pohľadávok
zapísané oneskorene prihlásené pohľadávky veriteľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, v celkových sumách 1.930,31-€, 897,68-€, 51,50-€ a 22,43-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR tieto oneskorene prihlásené
pohľadávky môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 04.11.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K096847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Varchola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 42/5, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov

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

226

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/106/2017 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/106/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Novosad, LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov ako ustanovený správca vo
veci oddlženia konkurzom dlžníka Viktora Varcholu týmto v zmysle ustanovenia §167m ods. 3 v spojení s §34
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov na deň
25.11.2019 od 11.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na ulici Masarykova 16, 080 01 Prešov.
Program schôdze:
1. Otvorenie,
2. Prerokovanie stavu vyhláseného konkurzu,
3. Rôzne,
4. Záver.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas)
a štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo zástupcovia veriteľa - právnickej osoby výpis z
obchodného registra alebo iného príslušného registra nie starší ako tri mesiace spolu s dokladom totožnosti.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K096848
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:
Iné zverejnenie

Správca podstaty týmto veriteľom oznamuje, že má za to, že majetok zapísaný v súpise majetku podstát pod
súpisovým číslom 2, 3, 4 ( ďalej len ako „Obydlie dlžníka“), na ktorý si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia nemožno speňažiť z dôvodu, že by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň s časti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov aby v lehote do 10 dní od zverejnenia tejto výzvy ktorýkoľvek veriteľ
predložil Správcovi podstaty znalecký posudok a uhradil preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením
priebehu dražby na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN SK42 0200 0000 0012 8256
0157.
Správca podstaty týmto vyzýva ktoréhokoľvek veriteľa, ktorý toho času nedisponuje znaleckým posudkom ale
mieni ho nechať vypracovať, aby túto skutočnosť písomne oznámil Správcovi podstaty v lehote do 10 dní od
zverejnenia tejto výzvy.
POUČENIE :
V prípade, že veriteľ predložil Správcovi podstaty znalecký posudok a uhradil preddavok na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa pri určení hodnoty majetku z tohto znaleckého posudku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom ak sa vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.

K096849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Bendžák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/318/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/318/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 07.08.2018, sp.zn.: 26OdK/318/2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka : Slavomír Bendžák, narodený : 06.12.1973, bytom : Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou (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 13.08.2018
zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 155/2018, K058975.
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.

K096850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Bendžák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulov 39, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/318/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/318/2018
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 : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so
sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 1. : 91,24 EUR.
Celková prihlásená suma prihlášky č. 2. : 720,10 EUR.

K096851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 517 / 85, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučinova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/453/2019 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/453/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Simko, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci týmto vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 212/2019 zo dňa 04.11.2019, a to súpisová zložka č. 2. Predmet predaja nie je
ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená vlastným odhadom správcu.
II. Podmienky verejného ponukového konania
Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu dlžníka, t.j. Ing. Ján
Simko, správca prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: simko.spravca@gmail.com.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie do 10
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výzvy. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu.
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK21 1100 0000 0029 1185 9034, v poznámke uviesť: Záloha – Meno a priezvisko dlžníka.
IV. Vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca otváranie obálok so záväznými ponukami.
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, pričom víťaznou
ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že v ponukovom konaní budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky s
rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
Verejné ponukové konanie iniciované správcom dlžníka na speňažovanie majetku dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Správca poučuje prípadných záujemcov na ustanovenie § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takéto veci prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ich prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.
Ing. Ján Simko, správca

K096852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Zsigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 714/141, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/451/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/451/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Košiciach, dňa 04.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K096853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Zsigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 714/141, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1964
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/451/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Soňa Zsigová, nar. 09.10.1964, trvale bytom
Medzevská 714/141, 044 23 Jasov (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Dlžníka končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 04.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K096854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Miklóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 201/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/454/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/454/2019
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 Košice I sp. zn. 32OdK/454/2019 zo dňa 16.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
navrhovateľa – dlžníka: František Miklóš, narodený: 23.12.1975, bytom: Dukelských hrdinov 201/9, 045 01
Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: František Miklóš, s miestom podnikania: Dukelských
hrdinov 9, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 32 567 791, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
30.09.1997 a za správcu podstaty bola ustanovená JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice, zn. sp. S996. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 182/2019 dňa
20.09.2019.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 04.11.2019 predložila súdu podrobnú
správu o priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
osobného stretnutia s dlžníkom dňa 15.10.2019, a ďalších šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu, ktorý by
pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 04.11.2019
JUDr. Nataša Kučerová, správca
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K096855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Fajgel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/419/2019 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/419/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K096856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FC VSS Košice, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 595 098
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/1/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/1/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, reštrukturalizačný správca dlžníka: FC
VSS Košice, a.s., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
podľa ust. § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“), zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského
výboru zo dňa 28.10.2019, v nasledujúcom znení:

„Zápisnica
z III. zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, spoločnosti: FC VSS
Košice, a.s., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098 (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom pred
Okresným súdom Košice I pod sp. zn.: 26R/1/2019.
Zvolávateľ zasadnutia:
Rastislav Švický - predseda veriteľského výboru,
(ďalej aj ako len „Predseda veriteľského výboru“)
Miesto zasadnutia: Pri prachárni 20, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
·
·
·
·

Miodrag Rakčevič, Svetozára Markovica 6, 11 000 Belehrad,
Peter Šinglár, Záborské 413, Záborske,
Rastislav Švický, Považská 10, Košice,
Michal Hurtuk, Lemešany, 129, Lemešany.

Uvedení v Prílohe č. 1 - Prezenčná listina prítomných členov na III. zasadnutí veriteľského výboru

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru / celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského
výboru: 5/4.
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

PROGRAM II. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Rozprava k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka,
3. Hlasovanie veriteľského výboru o schválení, zamietnutí resp. o určení lehoty na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu Dlžníka,
4. Hlasovanie veriteľského výboru o odporučení hlasovania za schválenie plánu a žiadosť o zvolanie
schvaľovacej schôdze.
5. Rôzne, Záver.
_______________________________________________________

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 14.00 zvolávateľ zasadnutia – Predseda veriteľského výboru a ten
prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných členov
veriteľského výboru Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet
prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je
prítomných 80 % jeho členov.

1. Rozprava k záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka,

Predsedovi veriteľského výboru bol zo strany Dlžníka dňa 14.10.2019 v sídle Dlžníka osobne doručený záverečný
návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Predseda veriteľského výboru následne so znením návrhu oboznámil
ostatných členov veriteľského výboru. Všetci prítomní členovia veriteľského výboru zhodne uviedli, že im bol
poskytnutý dostatočný čas na preštudovanie návrhu a s jeho obsahom sú oboznámení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a súčasne vyzval
prítomných členov veriteľského výboru, aby predniesli svoje pripomienky, požiadavky alebo prípadné výhrady
pred hlasovaním veriteľského výboru o predloženom záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu.

Na výzvu Predsedu veriteľského výboru neboli zo strany členov veriteľského výboru vznesené žiadne
pripomienky, ďalšie požiadavky ani iné výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Predseda
veriteľského výboru preto skonštatoval, že záver rozpravy znie:

“bez výhrad”

1. Hlasovanie veriteľského výboru o schválení, zamietnutí resp. o určení lehoty na prepracovanie
reštrukturalizačného plánu Dlžníka,
Nakoľko členovia veriteľského výboru nepredniesli výhrady k predlženému návrhu reštrukturalizačného plánu,
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o predloženom návrhu
reštrukturalizačného plánu a teda prijali uznesenie o schválení reštrukturalizačného plánu Dlžníka.

Hlasovanie:
·
·
·
·

Miodrag Rakčevič, Svetozára Markovica 6, 11 000 Belehrad – hlasoval za predmetný návrh,
Peter Šinglár, Záborské 413, Záborske – hlasoval za predmetný návrh,
Rastislav Švický, Považská 10, Košice – hlasoval za predmetný návrh,
Michal Hurtuk, Lemešany, 129, Lemešany – hlasoval za predmetný návrh.

Za: 4 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor hlasovaním prijal Uznesenie č. 1

Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, spoločnosti: FC VSS Košice, a.s., so sídlom
Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098, vedenom pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn.:
26R/1/2019 týmto v zmysle ust. § 144 ods. 1 ZKR schvaľuje predložený záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka v znení, v akom bol Dlžníkom predložený Predsedovi veriteľského
výboru.“

1. Hlasovanie veriteľského výboru o odporučení hlasovania za schválenie plánu a žiadosť o zvolanie
schvaľovacej schôdze.

Predseda veriteľského výboru následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či súhlasia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s tým aby veriteľský výbor odporučil účastníkom plánu (veriteľom) oprávneným hlasovať na schvaľovacej schôdzi,
aby hlasovali za prijatie reštrukturalizačného plánu a zároveň aby veriteľský výbor požiadal reštrukturalizačného
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 ZKR.

Hlasovanie:
·
·
·
·

Miodrag Rakčevič, Svetozára Markovica 6, 11 000 Belehrad – hlasoval za,
Peter Šinglár, Záborské 413, Záborske – hlasoval za,
Rastislav Švický, Považská 10, Košice – hlasoval za,
Michal Hurtuk, Lemešany, 129, Lemešany – hlasoval za.

Za: 4 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Veriteľský výbor hlasovaním prijal Uznesenie č. 2

„Veriteľský výbor v reštrukturalizačnom konaní dlžníka, spoločnosti: FC VSS Košice, a.s., so sídlom
Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098, vedenom pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn.:
26R/1/2019 odporúča, aby účastníci plánu (veritelia) oprávnení hlasovať o schválení reštrukturalizačného
plánu hlasovali za jeho prijatie a súčasne týmto žiada správcu Dlžníka, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu v
lehote a spôsobom podľa ust. § 146 ZKR“.

1. Rôzne, Záver
Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru a o 15.30 hod. zasadnutie
veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL:
Predseda veriteľského výboru - Rastislav Švický, Považská 10, Košice

V Košiciach, dňa 28.10.2019

................................................................................................
Rastislav Švický
predseda veriteľského výboru“
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V Košiciach, dňa 04.11.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka

K096857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Tudja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1297/54 54, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 561 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2014 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Súp.zl.62
Popis: peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Košice I , Štúrova 29, Košice
Súp.hodnota: 1 398,57 €
Právny dôvod: Uznesenie OS Košice I 26K/28/2014-80 zo dňa16.12.2016, ide o nespotrebovanú časť preddavku
Deň zápisu: 28.12.2016
JUDr. Erika Šimová, správca

K096858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ftorek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Nad jazerom bez čísla, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/433/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OsK/433/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Marek Ftorek, nar. 3. 11. 1971, bytom: 040 12 Košice - Nad jazerom
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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

236

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K096859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Gelda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 2, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/322/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/322/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Ondrej Gelda, nar.
18. 11. 1964, bytom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Gelda STAV –
BAR, s miestom podnikania: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 32999054, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 5. 1. 2011 týmto v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 190/2019 dňa 2. 10. 2019 (pod pol. K088112),
a to:
Obchodný podiel v spoločnosti QUATRO Rožňava, s.r.o., so sídlom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO:
31702601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 5744/V. Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 6 639,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie Ondrej Gelda – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK94 8330 0000 0022 0130 6507,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
4. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. 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 rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 643 080 alebo
na e-mailovej adrese: daniela.tarhajova@gmail.com
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
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K096860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Tudja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1297/54 54, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 561 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2014 S 1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu :Maroš Tudja, Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 34 561 251, v súlade s Uznesením
Okresného súdu Košice I zo dňa 08.08.2018 , ktorým udelil súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v OV 21/2015 dňa 02.02.2015, vylučuje nižšie uvedený majetok zo súpisu
všeobecnej podstaty:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K4-stol; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 65,80 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K5-nads; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 54,67
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K1/2001-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 51,16
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K1/1227-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 37,55
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K1B-zás; Množstvo: 3ks; Súpisová hodnota: 45,30
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K1/867-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 29,20
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K1C-dvi; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 11,80
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Kasia K8-roh; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 126,50
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2A-tas; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota: 29,95 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2/869-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 24,00
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT4/1253-roh; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 24,50
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2C-dv; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 14,70 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2/1253-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 31,90
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT16-pol; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 19,05 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2Ax-zas; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 16,90 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2E-dv; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 18,00 EUR;
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Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT23-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 55,80 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: TopT2/2021-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 44,30
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: CityC40-kon; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 45,05 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Orfeusz-kom; Množstvo: 3ks; Súpisová hodnota: 132,60 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: UnifT2/1243-kor; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 27,30
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: UnifT2C-dvi; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 17,70 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Unif2A-dvi; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 12,60 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Paplón 140 hol1; Množstvo: 10ks; Súpisová hodnota: 155,00
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Vankúš 70x90 hol 0,9; Množstvo: 5ks; Súpisová hodnota:
34,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Dvojpaplón200 hol 1,6; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota:
44,80 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Paplón + vankúš 135+70 pe; Množstvo: 2ks; Súpisová
hodnota: 34,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Paplón + vankúš 135+70 ho; Množstvo: 2ks; Súpisová
hodnota: 49,80 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Prehoz + vankúš2ks; Množstvo: 8ks; Súpisová hodnota:
268,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Povl. súprava 200x200 + 70x90; Množstvo: 4ks; Súpisová
hodnota: 69,20 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Orfeusz – skriňa; Množstvo: 3ks; Súpisová hodnota: 468,87
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Orfeusz – nočný stolík; Množstvo: 8ks; Súpisová hodnota:
93,39 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Orfeusz – toal; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota: 68,62 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Taburet; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota: 31,52 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Orfeusz – posteľ pružinová; Množstvo: 2ks; Súpisová
hodnota: 396,04 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Unif22/780 – polica; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota: 18,97
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: CityC48-zr; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 33,95 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: ClassicCL30 – nočný stolík; Množstvo: 1ks; Súpisová
hodnota: 31,30 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Ilona-kom; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 70,01 EUR;
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Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Ilona- nočný stolík; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota: 47,03
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Antonina – posteľ/matrac; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota:
263,80 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: GamaV3-32F22KTA3; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota:
693,19 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Pop-110/S-st; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 39,17 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Pop-k18/5; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 20,89 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Pop-kpb8/7; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 41,78 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Extáza – skriňa; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 321,17
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Emi-detlzb; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 127,95 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Nyork-gkom1d1sn; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 69,19
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Brw-mds10/12 – kom; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota:
167,11 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Válenda Molitán Swing; Množstvo: 6ks; Súpisová hodnota:
276,84 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: SF8312 – stôl, bar; Množstvo: 6ks; Súpisová hodnota: 229,00
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Pradelnik W 106-1079Y7z; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota:
59,42 EUR
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: RB134S – bez podr; Množstvo: 4ks; Súpisová hodnota:
250,95 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: RB134S – s podr; Množstvo: 2ks; Súpisová hodnota: 145,39
EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Bergamo3FR2U+K; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota:
539,87 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: DvoválendaÚP+kres; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota:
153,38 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Adda-st; Množstvo: 4ks; Súpisová hodnota: 371,44 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Saldana-krb; Množstvo: 1ks; Súpisová hodnota: 258,63 EUR;
Dôvod: Uvedené hnuteľné veci mali byť do vyhlásenia konkurzu už vyradené z majetku úpadcu pre ich stav
poškodenia spôsobené zatopením skladových priestorov. Z uvedeného dôvodu nemali byť zapísané vôbec do
súpisu majetku.
Deň vylúčenia: 16.08.2018

Ďalej správca v súlade s Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 08.08.2018 , ktorým udelil súhlas
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s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV 21/2015 dňa 02.02.2015, vylučuje
nižšie uvedený majetok zo súpisu všeobecnej podstaty:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Príves nákladný PONGRATZ LPA 230/12 U, EČ: MI960YB;
VIN: U5GV0405431016459; Dátum prvej evidencie: 21.08.2003; Súpisová hodnota: 500,00 EUR;
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Popis: Nákladné vozidlo OPEL MOVANO 2.5 CTDI, EČ: MI448BM;
VIN: VN1F9CUL632184267; Dátum prvej evidencie: 09.01.2006; Súpisová hodnota:6.500,00 EUR;
Deň vylúčenia. 16.08.2018
Dôvod: Tieto súpisové zložky boli pred vyhlásením konkurzu predané na dražbe súdnym exekútorom.

JUDr. Erika Šimová, správca

K096861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hanzeľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 7, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/336/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/336/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Tomáš Hanzeľ, nar. 17.
12. 1982, bytom: Rovná 7, 044 10 Geča, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Hanzeľ – VITAMINLAND,
s miestom podnikania: Stará Vajnorská 6, 832 62 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 40 438 121, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 9. 11. 2017, týmto v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 190/2019 dňa 2. 10. 2019 (pod
pol. č. K088069), ako súpisová zložka majetku č. 2, a to:
Obchodný podiel v spoločnosti VITAMINLAND s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 1898/6, 831 04 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 787 802, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 118343/B, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 5 000,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie Tomáš Hanzeľ – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
3. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššie navrhovanou kúpnou cenou.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
5. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
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

241

Obchodný vestník 215/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.11.2019

záujemca nebude úspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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 rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 113 095 alebo
na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K096862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 144, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/375/2019S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/375/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku
JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, správca dlžníka: Jana Takáčová, narodená:
23.06.1987, bytom: Ďurkov 144, 044 19 Ďurkov, pod číslom konania 26OdK/375/2019 vyhlasuje v zmysle § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov III. kolo ponukového
konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 178/2019 zo dňa
16.09.2019.
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1212/34 o výmere 2307 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1306/19 o výmere 21277 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 150,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1465/34 o výmere 3285 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1466/36 o výmere 4764 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1.Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Matúš Čepček,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
26OdK/375/2019 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v OV. Návrh musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K
návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky
ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky
(návrhy).
2.Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK20 7500 0000 0040 2484 1056. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4.Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 10 dní od obdŕžania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k speňažovanému majetku.
5.V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Matúš Čepček,správca

K096863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Saparová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oštepová 1517/7, 040 01 Košice - Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/92/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/92/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Katarína Saparová, nar.: 03.12.1991, bytom: Oštepová 1517/7,
040 01 Košice-Juh, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Saparová, s miestom podnikania:
Toryská 2288/1/C, 040 01 Košice – Západ, IČO: 51327139 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou
oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 9OdK/92/2019, že dlžník nedisponuje
žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K096864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tkáč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 327, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/449/2019 1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/449/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka František Tkáč, nar.: 28.03.1966, bytom: Rudňany 327, 053 23
Rudňany oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/449/2019, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty. Úpadca je síce
bezpodielovým spoluvlastníkom nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1187 k.ú. Rudňany, avšak na
manželku úpadcu bol vyhlásený konkurz skôr a teda v zmysle § 167i ods. 1 ZKR tvorí tento majetok konkurznú
podstatu dlžníka: Jana Tkáčová, nar. 04.07.1968, bytom: Rudňany č. 327, 05323, v konaní vedenom na OS
Košice I, sp.zn. 30OdK/267/2019 - správcu JUDr. Michael Medviď S1566 (Konkurz bol vyhlásený a zverejnený v
OV č. 177/2019 zo dňa 13.09.2019).
Poučenie: V zmysle § 167i ods. 2 ZKR každý veriteľ, ktorý by mal právo byť uspokojený z majetku v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, má právo prihlásiť sa do konkurzu, v ktorom do konkurznej podstaty
patrí majetok, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K096865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trenčák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šemšianska 650 / 43A, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/415/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/415/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 21.08.2019, sp.zn.: 31OdK/415/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
165/2019 dňa 27.08.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ján Trenčák, nar.:
01.04.1961, bytom: Šemšianska 650/43A, 040 15 Košice - Šaca a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku
Molčanyiovú PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Ján Trenčák, nar.: 01.04.1961, bytom: Šemšianska 650/43A, 040 15 Košice - Šaca sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ján Trenčák, nar.:
01.04.1961, bytom: Šemšianska 650/43A, 040 15 Košice - Šaca, sp. zn.: 31OdK/415/2019, v súlade s ust. §
167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K096866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čižatice 64, 044 47 Čižatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/177/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/177/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miloš Chovan narodený 27.04.1968, bytom : Čižatice 64, 044 47 Čižatice
podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Chovan , s miestom podnikania : Čižatice 64, 044 47 Čižatice , IČO:
30 306 710 , s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu: 24.11.2017 , týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR,
oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní žiaden
majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K096867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruščínová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jenisejská 1435/59, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/277/2019, S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/277/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

V Košiciach 05.11.2019

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K096868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pospíšilová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/462/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/462/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587,
ako správca úpadcu: Ružena Pospíšilová, narodená: 19.08.1959, bytom: Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce,
podnikajúca pod obchodným menom: Ružena Pospíšilová - KEBAB U TAYA, s miestom podnikania: Okružná
1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 47125713, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000
0026 9017 6351.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K096869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAMID s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 96/B, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 631
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/29/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/29/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca
úpadcu SAMID s.r.o., so sídlom: Rastislavova 96/B, 040 01 Košice, IČO: 36 465 631, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že na základe rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 05.12.2016, spis. zn.:
38Cb/77/2013-77, sa zo všeobecnej podstaty vylučuje motorové vozidlo, továrenská značka: Citroën DS5, EVČ:
KE367IB, farba: šedá metalíza, kategória vozidla M1, druh karosérie: AF viacúčelová, súpisová hodnota: 15.000
Eur, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/14 dňa 20.02.2014 pod súpisovou zložkou č. 53.
V Bratislave, dňa 04.11.2019.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K096870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voroničová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 1343/94, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/409/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/409/2019
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 JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Adriana Voroničová, narodená: 28.03.1977, bytom: Masarykova
1343/94, 071 01 Michalovce. (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 98/2019 zo dňa
23.05.2019; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K096871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Somodiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 950 / 76, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/373/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/373/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správcovská kancelária JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová
Ves, zn. správcu: S 1587, týmto ako správca dlžníka Jolana Somodiová, narodená: 04.11.1953, bytom: Horská
950/76, 045 01 Moldava nad Bodvou (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle § 167v ods. 2 ZKR platí, že: „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.“
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka neprihlásil ani jeden
veriteľ. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca

K096872
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH KONEČNÉHO VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/278/2019 zo dňa 05.06.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 111/2019 dňa 11.06.2019, v právnej veci navrhovateľa – 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 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, Okresný súd Košice I dňom 12.06.2019 ustanovil do funkcie správcu podstaty
JUDr. Andreu Havlátovú Rajczyovú so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice.
Nezabezpečený veriteľ
V rámci základnej prihlasovacej lehoty správcovi doručil svoju prihlášku tento nezabezpečený veriteľ:
·

dňa 17.06.2019 prihláška veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta,
813 63 Bratislava, SR, IČO: 30 807 484 v celkovej výške 687,35 EUR (zistená v rovnakom rozsahu).

Prihláška tohto nezabezpečeného veriteľa spĺňala základné náležitosti, a preto ju správca v zmysle ust. § 31 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zapísal do zoznamu pohľadávok. Správcovi neboli doručené žiadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlášky veriteľov po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Nezabezpečené pohľadávky patriace do všeobecnej podstaty prihlásené celkom:
Nezabezpečené pohľadávky patriace do všeobecnej podstaty uznané celkom:

687,35 EUR
687,35 EUR

pričom ku dňu spracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku je stav nezabezpečených pohľadávok
konkurzných veriteľov nasledovný:
Prihlásená
pohľadávky

Zoznam nezabezpečených veriteľov všeobecnej podstaty

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta, 813 63
687,35 EUR
Bratislava, SR, IČO: 30 807 484
Nezabezpečené pohľadávky spolu
687,35 EUR

výška Uznaná výška
pohľadávky

nezabezpečenej

687,35 EUR
687,35 EUR

Súpis majetku všeobecnej podstaty a jeho speňaženie
Správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého dlžníkom
a poskytnutej súčinnosti tretích osôb zistil, že súpis majetku všeobecnej podstaty tvorili:
·
·

nehnuteľnosti – pozemky;
peňažné pohľadávky z účtu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovný:

Všeobecná podstata – nehnuteľnosti - pozemky:
Por.
č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Popis: nehnuteľnosti - pozemky
Druh pozemku
Č. LV Štát;
Parcelné
Okres;
číslo
Obec;
Kat. ú.
SR;
Košice - okolie;
orná pôda
1119 SADY
NAD 957/1
TORYSOU;
Byster
SR;
Košice - okolie;
orná pôda
1119 SADY
NAD 957/2
TORYSOU;
Byster
SR;
Košice - okolie;
zastavaná plocha a
1622 SADY
NAD 308/110
nádvorie
TORYSOU;
Byster
SR;
Košice - okolie;
orná pôda
1629 SADY
NAD 957/3
TORYSOU;
Byster
SR;
Košice - okolie;
trvalý trávny porast
1385 KOŠICKÉ
1678
OĽŠANY;
Nižný Olčvár
SR;
Košice - okolie;
orná pôda
1156 KOŠICKÉ
169
OĽŠANY;
Nižný Olčvár
SR;
Košice - okolie;
orná pôda
1156 KOŠICKÉ
189

Výmera

Spoluvl.
podiel

Dôvod zápisu Deň zápisu Súpisná
hodnota
(EUR)

232 m2

6/192

§ 167h ods. 1
30,00
08.08.2019
ZKR

66 m2

6/192

§ 167h ods. 1
08.08.2019 30,00
ZKR

23 m2

6/192

§ 167h ods. 1
08.08.2019 20,00
ZKR

11 m2

6/192

§ 167h ods. 1
08.08.2019 10,00
ZKR

129345
m2

27/32160

§ 167h ods. 1
08.08.2019 20,00
ZKR

478 m2

27/32160

§ 167h ods. 1
08.08.2019 10,00
ZKR

1756 m2

27/32160

§ 167h ods. 1
08.08.2019 15,00
ZKR
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Nižný Olčvár

Majetok spolu:
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135,00 EUR - súpisová hodnota

38,91 EUR – výťažok zo speňaženia

Všeobecná podstata - peňažná pohľadávka z účtu:
POPIS: peňažná pohľadávka z účtu
8. Peňažná pohľadávka patriaca do konkurznej podstaty vo výške 70,00 EUR

Majetok spolu:

§ 167h ods. 1 ZKR

Súpisová hodnota
05.08.2019 70,00

70,00 EUR - súpisová hodnota

70,00 EUR – výťažok zo speňaženia

Všeobecná podstata - peňažná pohľadávka:
Popis: peňažná pohľadávka
Por.
č.
Popis

9.

Dôvod
zápisu

Súpisná
Deň zápisu hodnota
(EUR)

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
2.995,72
Na základe príkazu na začatie exekúcie zrážkami z dôchodku, EX 3728/2013, vydaného JUDr. ods.
1 09.08.2019
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 dňa 09.08.2019

Majetok spolu:

2.995,72 EUR - súpisová hodnota

217,60 EUR – výťažok zo speňaženia

Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 12.06.2019 do 04.11.2019
V predmetnom konkurze je stav pohľadávok proti všeobecnej podstate za obdobie od 12.06.2019 do 04.11.2019
nasledovný:
a. pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku
podliehajúceho konkurzu pripadajúce na všeobecnú podstatu v zmysle ust. § 87 ods. 1 a ods. 2 ZKR
v spojení s ust. § 167t ods. 1 písm. b) a c) ZKR so zarátaním predpokladaných pohľadávok proti podstate
do skončenia konkurzu (okrem súdneho poplatku) (Príloha č.1)
............................................................................................................................... 254,03 EUR
b. Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 1,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
zo všeobecnej podstaty
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(Príloha č. 3)............................................................................................................ 3,92 EUR
Výdavky všeobecnej podstaty spolu...................................................................257,95 EUR

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
V súčasnosti neprebiehajú žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.

Rozvrhová časť
1/ Príjmy zo speňaženia všeobecnej podstaty za obdobie od 12.06.2019 do 04.11.2019
Speňažovaný majetok patriaci do všeobecnej podstaty
por. č.
Popis
Súpisová hodnota v EUR
1.
nehnuteľnosti - pozemky
135,00
2.
peňažná pohľadávka z účtu
70,00
3.
peňažná pohľadávka
2.995,72

Výťažok zo speňaženia v EUR
38,91
70,00
217,60

Príjmy všeobecnej podstaty spolu.................................................................. 326,51 EUR

2/ Výdavky súvisiace so všeobecnou podstatou za obdobie od 12.06.2019 do 04.11.2019
V predmetnom konkurze je stav pohľadávok proti všeobecnej podstate za obdobie od 12.06.2019 do 04.11.2019
nasledovný:
a. pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku
podliehajúceho konkurzu pripadajúce na všeobecnú podstatu v zmysle ust. § 87 ods. 1 a ods. 2 ZKR
v spojení s ust. § 167t ods. 1 písm. b) a c) ZKR so zarátaním predpokladaných pohľadávok proti podstate
do skončenia konkurzu (okrem súdneho poplatku) (Príloha č.1)
............................................................................................................................... 254,03 EUR
b. Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 1,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
zo všeobecnej podstaty
(Príloha č. 3)............................................................................................................ 3,92 EUR
Výdavky všeobecnej podstaty spolu...................................................................257,95 EUR

3/ Návrh konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov zo všeobecnej podstaty
Príjmy všeobecnej podstaty od 12.06.2019 do 04.11.2019........................................ 326,51 EUR
Výdavky všeobecnej podstaty od 12.06.2019 do 04.11.2019...................................... 257,95 EUR
Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva............................................ 68,56 EUR
Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 68,56 EUR určená pre konečný
rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to:
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68,56

---------------------------------- = ------------------ = 0,099745398 x zistená suma
pohľadávky zistené celkom

687,35

Prihlásená a uznaná výška nezabezpečenej
Uspokojenie
pohľadávky

Rozvrhová tabuľka

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta, 813 63
687,35 EUR
Bratislava, SR, IČO: 30 807 484
Pohľadávky spolu
687,35 EUR

68,56 EUR
68,56 EUR

Žiadame veriteľa, aby uviedol číslo bankového účtu a prípadné ďalšie údaje ako VS, ŠS a pod., na ktoré
mu bude poukázaný výťažok v zmysle schváleného rozvrhu.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K096873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Trňa 202, 076 82 Malá Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 999
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group, k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689,
správca úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o. v konkurze, so sídlom 202, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999,
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: SR- Daňový úrad Košice, Železničná
1, Košice, IČO: 424995000018 , doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška pohľadávky por. č
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
2671,49

K096874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Valiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na sídlisku 367/40, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1983
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/365/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/365/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/365/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý je možné zapísať do súpisu.

K096875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FC VSS Košice, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 595 098
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/1/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, reštrukturalizačný správca dlžníka: FC
VSS Košice, a.s., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 595 098 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
podľa ust. § 146 ods. 1 v spojení s ust. § 146 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“), zvoláva
schvaľovaciu schôdzu Dlžníka, ktorá sa uskutoční:

·
·

dňa 25.11.2019 o 10.00 hod. (prezentácia od 09.30 hod.!);
na adrese: Reštaurácia HUMMER, 082 03 Lemešany.

Predmetom schvaľovacej schôdze bude:
1) Otvorenie schvaľovacej schôdze;
2) Rozprava;
3) Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu Dlžníka;
4) Rôzne, Záver.

Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Akcionár dlžníka sa môže zúčastniť na
schvaľovacej schôdzi, aj keď nie je účastníkom plánu.

Prezentácia účastníkov reštrukturalizačného plánu bude prebiehať od 09:30 hod. Pri prezentácii účastníci plánu
predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, prípadne iného registra, nie starší ako
tri mesiace, v ktorom je účastník plánu, ktorý je právnickou osobou, zapísaný. Zástupcovia účastníkov plánu alebo
poverení zamestnanci účastníkov plánu predložia doklad totožnosti a súčasne plnomocenstvo alebo poverenie na
zastupovanie účastníka plánu. Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve alebo poverení
úradne osvedčená v zmysle ust. § 146 ods. 4 ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizačný správca súčasne účastníkom plánu oznamuje, že veriteľský výbor na svojom 3. zasadnutí,
ktoré sa konalo dňa 28.10.2019 schválil záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predloženého Dlžníkom
a súčasne odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali.

Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v správcovskej kancelárii
správcu, na adrese Alžbetina 41, 040 01 Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421908 458 117.

V Košiciach, dňa 04.11.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka
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