Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

K098043
Spisová značka: 27K/1/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SANI TM s.r.o., so sídlom Stropkovská 3, 821 03
Bratislava, IČO: 51 710 536, pr. zast.: AGM partners s.r.o. advokátska kancelária, so sídlom Hlavné námestie 3, 811
01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SANI TM s.r.o., so sídlom Stropkovská 3, 821 03
Bratislava, IČO: 51 710 536,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SANI TM s.r.o., so sídlom Stropkovská 3, 821 03 Bratislava, IČO: 51
710 536.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2019
JUDr. Lea Gubová, sudca
K098044
Spisová značka: 8K/14/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Spisová značka: 8K/14/2019
Predvolanie

JUDr. Lenka Ivanová
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
VEC: Informatívny výsluch
Dostavte sa osobne dňa : 21. 11. 2019 (štvrtok)
o 12:00hod. hodine na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Baštrnák, Námestie
slobody 13, 811 06 Bratislava
pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§101 C.S.P.)
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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Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Bratislave, dňa 07.11.2019

Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098045
Spisová značka: 8K/57/2015
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Spisová značka: 8K/57/2015
Predvolanie
1.
Andrej Hryc
Mikulášska 6651/1A
811 01 Bratislava
2.
iTRUSTee Recovery, k.s.
Seberíbniho 2
821 03 Bratislava
VEC: Informatívny výsluch
Dostavte sa osobne dňa : 21. 11. 2019 (štvrtok) o 11:00hod. hodine na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,
(pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Hryc, Mikulášska 6651/1A,
811 01 Bratislava
pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§101 C.S.P.)
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Bratislave, dňa 07.11.2019

Okresný súd Bratislava I dňa 6.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098046
Spisová značka: 37K/63/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900
46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so
sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 35 845 619,
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 vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri
Bratislave, IČO: 35 845 619.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Podolský, so sídlom Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn.sp.:
S1230.
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.
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 s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
prepracované znenie.
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 tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
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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uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. 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. 9 a 10 ZKR).
20.
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).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
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 5.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098047
Spisová značka: 8K/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HANCOK Slovakia, spol. s r.o., so sídlom
Račianska 109 c, 831 02 Bratislava, IČO: 35 702 346, zast.: IN FORO - AYRUMYAN advokátska kancelária,
s.r.o., so sídlom Uhrova 4, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HANCOK
Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Račianska 109 c, 831 02 Bratislava, IČO: 35 702 346 o zastavení konkurzného
konania pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: HANCOK Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Račianska 109 c, 831 02
Bratislava, IČO: 35 702 346, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. 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 5.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098048
Spisová značka: 8K/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HANCOK Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Račianska
109 c, 831 02 Bratislava, IČO: 35 702 346, zast.: IN FORO - AYRUMYAN advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom
Uhrova 4, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HANCOK Slovakia, spol. s r.o., so
sídlom Račianska 109 c, 831 02 Bratislava, IČO: 35 702 346, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi INSOLVENCY GROUP, k. s., správca so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, značka správcu 1768, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 459/2019,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, 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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K098049
Spisová značka: 8K/40/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - likvidátor JUDr. Ing. Viera Fraňová so sídlom Drevárska 23,
902 01 Pezinok, značka správcu S 1260 dlžníka THE BASE, spol. s r.o., so sídlom Obchodná 24, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 937 459, o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: THE BASE, spol. s r.o., so sídlom Obchodná 24, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 937 459, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. 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 5.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098050
Spisová značka: 8K/40/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka THE BASE, spol. s r.o., so sídlom Obchodná 24,
811 06 Bratislava, IČO: 35 937 459, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: Insolvency Group, k.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, značka správcu 1768, odmenu vo výške 1.500,00 EUR.
II.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Emmeran Fischer Trauttmansdorffgasse 13/9, Viedeň 1130,
Rakúska republika; Sergio de Sousa Webber Patzmanitengasse 10/22, Viedeň 1020, Rakúska republika, dlžníka:
THE BASE, spol. s r.o., so sídlom Obchodná 24, 811 06 Bratislava, IČO: 35 937 459, povinnosť zaplatiť spoločne a
nerozdielne predbežnému správcovi: INSOLVENCY GROUP, k. s., správca so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831
04 Bratislava, značka správcu 1768, odmenu v celkovej výške 1.500,00 EUR, a to do troch dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098051
Spisová značka: 8K/44/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Start Temps s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B,
831 04 Bratislava, IČO: 46 863 958, o vrátení preddavku,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu navrhovateľa Start Temps s.r.o., so sídlom Tomášikova 50/B,
831 04 Bratislava, IČO: 46 863 958, preddavok vo výške 1.500,00 EUR, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg.
57/2019, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 5.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098052
Spisová značka: 8K/29/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova
32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SEA Energy a.s., so sídlom Tomášikova
26, 821 01 Bratislava IČO: 44 486 405, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SEA Energy a.s., so sídlom Tomášikova 26, 821 01
Bratislava IČO: 44 486 405.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: INSOLVENCY GROUP, k. s., správca so sídlom
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, značka správcu 1768.
III.
svoje pohľadávky.

Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili

IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
V.
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 ZKR). 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.
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 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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 ZKR).
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
ZKR).
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 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
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 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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 ZKR).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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 okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098053
Spisová značka: 8K/29/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova
32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SEA Energy a.s., so sídlom Tomášikova
26, 821 01 Bratislava IČO: 44 486 405, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi INSOLVENCY GROUP, k. s., správca so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, značka správcu 1768, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 38/2019,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098054
Spisová značka: 8K/25/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SR- Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova
32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 2-4 YOU, s.r.o., so sídlom
Saratovská 19, 841 02 Bratislava, IČO: 35 891 441, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, o priznaní odmeny predbežnému
správcovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová
2, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1406, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 27/2019,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098055
Spisová značka: 8K/60/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Industrion s.r.o. v likvidácii so sídlom Pestovateľská
2, 821 04 Bratislava IČO: 46 012 591, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Industrion s.r.o. v
likvidácii so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava IČO: 46 012 591 ,
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Industrion s.r.o. v likvidácii so sídlom Pestovateľská 2, 821 04
Bratislava IČO: 46 012 591 .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098056
Spisová značka: 2OdK/954/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Tatiana Švantnerová, nar. 05. 01.
1974, trvale bytom obec Čierny Balog, 976 52 Čierny Balog, na korešpondenčnej adrese Cintorínska 188/8, 977 01
Brezno, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Tatiana Švantnerová, nar. 05. 01. 1974, trvale bytom
obec Čierny Balog, 976 52 Čierny Balog, na korešpondenčnej adrese Cintorínska 188/8, 977 01 Brezno.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A.
Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1801.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
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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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098057
Spisová značka: 2K/37/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lauroba Drevo a Dýha, spol.
s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Ďumbierska 2, IČO: 36 636 983, správcom konkurznej podstaty ktorého je
HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding,
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) v celom rozsahu prihlásených pohľadávok
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K098058
Spisová značka: 2K/81/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Satmár, nar. 10. 07.
1954, bytom 976 45 Hronec, Hronská 133, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ladislav Kokavec, so
sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 2 625,68 Eur, zapísaných v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 8 až 13
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K098059
Spisová značka: 2K/81/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Satmár, nar. 10. 07.
1954, bytom 976 45 Hronec, Hronská 133, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Ladislav Kokavec, so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, J. Vargu 16, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 (teraz so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Petržalka) v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 667,07 Eur, zapísaných v konečnom zozname prihlásených
pohľadávok pod č. 15 až 17
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K098060
Spisová značka: 3K/2/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Medical Weight Management
s.r.o.; skrátený názov: MWM s.r.o., IČO: 36 646 563, so sídlom M. R. Štefánika 53, 960 01 Zvolen, zapísaného v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., vložka č.: 11371/S, správcom konkurznej
podstaty ktorého je KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1568, o určenie odmeny za výkon funkcie predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1568 paušálnu náhradu výdavkov v sume 500,- Eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť KP recovery, k.s., so sídlom
kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1568, na účet č. IBAN: SK32 1100 0000 0029
2986 6013 odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 500,- Eur z preddavku evidovaného pod
položkou D19, položka registra 2, rok 2018, číslo účtovného dokladu 31. I. 2018 do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
III.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku vo výške
1.000,- Eur evidovanú pod položkou D19, položka registra 2, rok 2018, číslo účtovného dokladu 31. I. 2018, do 3 dní
od 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, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.11.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K098061
Spisová značka: 32K/8/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PRO UNITED s. r. o., so sídlom: Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36 644
366, o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S832, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežnému správcovi: JUDr. Marek Radačovský, so
sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR
z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 30.05.2019 položka denníka D19 - 42/2019, na účet č. SK33
1100 0000 0026 2671 7133, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku
alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 7.11.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K098062
Spisová značka: 30K/8/2019
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041
90 Košice proti dlžníkovi: NIK Media s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 44465742 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu uznesním zo dňa 30.09.2019 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: NIK Media s.r.o., Južná trieda
119, 040 01 Košice, IČO: 44465742, pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 4.11.2019
JUDr. Mária Hiščáková, vyššia súdna úradníčka
K098063
Spisová značka: 32K/15/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: LUMEN SR, a.s., so sídlom: Floriánska 5, 040 11 Košice mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: LUMEN SR, a.s., so sídlom: Floriánska 5, 040 11 Košice mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 189 022.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie: Námestie osloboditeľov
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1284.

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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IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi v V. výroku tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv, ako aj o splnení povinností
V.
Ukladá správcovi povinnosť pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty bezodkladne individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je
uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému
známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou II. výroku. Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné
insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne v troch
vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku)
a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
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

17

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
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svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
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. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 8.11.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K098064
Spisová značka: 31K/52/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: CALYPSO INVEST s.r.o., so
sídlom Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, IČO: 46 027 866, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom
kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 31K/52/2015 - 339 zo dňa 15.10.2019 potvrdil prevod
pohľadávok v sume 30 254,93 eur pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484,
so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2019.
Okresný súd Nitra dňa 7.11.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K098065
Spisová značka: 31K/45/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SVENTEX, s.r.o., so sídlom
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 528 561, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 31K/45/2014 - 1790 zo dňa 15.10.2019 potvrdil
prevod pohľadávok v sume 30 254,93 eur pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30
807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35
776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2019.
Okresný súd Nitra dňa 7.11.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K098066
Spisová značka: 27K/23/2016
Sp.zn. 27K/23/2016-327
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988,
bytom Nitra, Murániho č. 31/23, ktorého správcom je: JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Nitra - Dražovce,
Topoľčianska č. 31/61,uznesením č.k. 27K/23/2016-317 zo dňa 10.10. 2019 z r u š i l po splnení konečného rozvrhu
výťažku konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27K/23/2016-138 zo dňa 18.01.2017 na majetok
úpadcu: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č. 31/23. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
05.11.2019.
V Nitre dňa 08.11.2019

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

19

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Okresný súd Nitra dňa 8.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K098067
Spisová značka: 27K/12/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ASTRA - KOM, s.r.o., so sídlom Komárno,
Budovateľská č. 3737/63, IČO: 36546259, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: ASTRA - KOM, s.r.o., so sídlom Komárno, Budovateľská č. 3737/63, IČO:
36546259.
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 7.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K098068
Spisová značka: 5K/17/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1. Mária Kurtyová, nar. 11.12.1960, bytom 090 11 Nižný
Mirošov č. 41, 2. Erika Ivančová, nar. 28. 08. 1972, bytom Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník, 3. Ľubica Semancová, nar.
30.03.1963, bytom Dr. Goldbergera 248/8, 089 01 Svidník, 4. Monika Račková, nar. 01.01.1972, bytom 8. mája
638/37, 089 01 Svidník, 5. Michal Kuzma, nar.
11.11.1973, bytom 090 16 Rovné č. 65, 6. Viera
Romanská, nar. 29. 10. 1971, bytom Stropkovská 375/4, 089 01 Svidník, všetci zastúpení: Odborový zväz KOVO,
Miletičova 24, 815 70 Bratislava, IČO: 30 804 078
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I.C.A.
s.r.o., so sídlom Bardejovská 747, 089 01 Svidník, IČO: 31 662 013, takto
rozhodol
I.
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
II.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či
súhlasí s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
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inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2019
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Mgr. Alena Paveleková, sudca
K098069
Spisová značka: 5K/17/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 5K/17/2019
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: 1. Mária Kurtyová, nar. 11.12.1960, bytom 090 11 Nižný Mirošov č. 41, 2. Erika Ivančová,
nar. 28. 08. 1972, bytom Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník, 3. Ľubica Semancová, nar. 30.03.1963, bytom Dr.
Goldbergera 248/8, 089 01 Svidník,
4. Monika Račková, nar. 01.01.1972, bytom 8. mája 638/37, 089 01 Svidník,
5. Michal Kuzma, nar.
11.11.1973, bytom 090 16 Rovné č. 65, 6. Viera Romanská, nar. 29. 10. 1971, bytom
Stropkovská 375/4, 089 01 Svidník, všetci zastúpení: Odborový zväz KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava, IČO:
30 804 078
proti
dlžníkovi: I.C.A. s.r.o., so sídlom Bardejovská 747, 089 01 Svidník, IČO: 31 662 013
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 14.01.2020 o 11:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
306.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
V Prešove 08.11.2019
Mgr. Alena Paveleková
sudca

spisová značka: 5K/17/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: 1. Mária Kurtyová, nar. 11.12.1960, bytom 090 11 Nižný Mirošov č. 41, 2. Erika Ivančová,
nar. 28. 08. 1972, bytom Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník, 3. Ľubica Semancová, nar. 30.03.1963, bytom Dr.
Goldbergera 248/8, 089 01 Svidník,
4. Monika Račková, nar. 01.01.1972, bytom 8. mája 638/37, 089 01 Svidník,
5. Michal Kuzma, nar.
11.11.1973, bytom 090 16 Rovné č. 65, 6. Viera Romanská, nar. 29. 10. 1971, bytom
Stropkovská 375/4, 089 01 Svidník, všetci zastúpení: Odborový zväz KOVO, Miletičova 24, 815 70 Bratislava, IČO:
30 804 078
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
306.

sa

pojednávanie na deň 14.01.2020 o 11:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: I.C.A. s.r.o., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Bardejovská 747, 089 01 Svidník, IČO: 31 662 013
a to
veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 - 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
Mária Kurtyová, nar. 11.12.1960, bytom 090 11 Nižný Mirošov č. 41,
Erika Ivančová, nar. 28. 08. 1972, bytom Ľ. Štúra 438/8, 089 01 Svidník,
Ľubica Semancová, nar. 30.03.1963, bytom Dr. Goldbergera 248/8, 089 01 Svidník,
Monika Račková, nar. 01.01.1972, bytom 8. mája 638/37, 089 01 Svidník,
Michal Kuzma, nar.
11.11.1973, bytom 090 16 Rovné č. 65,
Viera Romanská, nar. 29. 10. 1971, bytom Stropkovská 375/4, 089 01 Svidník

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 08.11.2019

Mgr. Alena Paveleková
sudca

Okresný súd Prešov dňa 8.11.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K098070
Spisová značka: 1K/64/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Eduard Pompa, nar. 02.08.1948,
podnikajúci pod obchodným menom Eduard Pompa, s miestom podnikania 059 94 Jurské 31, IČO: 10 726 101,
správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva Mgr. Slavomíra Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.11.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K098071
Spisová značka: 40NcKR/9/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/9/2019
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v právnej veci podaného návrhu na oddlženie
dlžníka

Peter Ciprich, nar. 21.08.1989, trvale bytom Považská Bystrica
nariaďuje pojednávanie

na deň 03.12.2019 o 08:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K098072
Spisová značka: 40K/5/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú
spoločnosť JKB - Stav, s. r. o. so sídlom Braneckého 12, 911 01 Trenčín, IČO 44 221 452, uznesením č.k.
40K/5/2019-61 zo dňa 15.10.2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.11.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, vyšší súdny úradník
K098073
Spisová značka: 40K/61/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu OBUV Partizánske, a. s.
v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, ktorého správcom je JUDr. Barbora
Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, na návrh správcu
uznesením č.k. 40K/61/2019-323 zo dňa 14.10.2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.11.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 8.11.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K098074
Spisová značka: 1K/4/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Konektika s. r. o., Textilná 23, 034
01 Ružomberok, IČO: 46 066 926, uznesením č.k.: 1K/4/2019-98 zo dňa 24.09.2019 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 18.10.2019

Okresný súd Žilina dňa 8.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
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K098075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bittner Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 103 / 20, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/294/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/294/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Bittner, nar.: 02.09.1974, trvale bytom Holubyho 103/20, 902 01
Pezinok, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
Jozefína Dejova, trvale bytom Štefánikova 90, 900 01 Modra, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávka č. 1
Istina:

829,85 €

Úroky z omeškania:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

2 215,70 €
33,19 €
3 078,74 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K098076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET - PULZ a.s., so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623 týmto
zverejňuje aktualizáciu súpisovej hodnoty nižšie uvedenej súpisovej zložky zapísanej do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 216/2019 zo dňa 08.11.2019:
Hnuteľné veci:
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(Leopoldov)
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Počet Výrobné
ks
číslo
-

Deň vydania: 14.11.2019

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota v EUR

-

-

používané

1/1

100,00 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K098077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/321/2019 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/321/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca dlžníka Vladimír Ružička, trvalý pobyt Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa,
Šíravská 7, 821 07 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 09.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý
by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K098078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žáček Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1862 / 56, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/287/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/287/2019
Druh podania:
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. Vojtech Agner, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690, správca dlžníka: Daniel Žáček,
nar. 04.02.1973, Hviezdoslavova 1862/56, 901 01 Malacky, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
29.10.2018, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
04.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý patrí do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Daniel Žáček, nar. 04.02.1973,
Hviezdoslavova 1862/56, 901 01 Malacky, zrušuje.
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V Bratislave, dňa 05.11.2019
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K098079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Bohunský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3054/25, 851 05 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. , PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/359/2019/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/359/2019
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., PaedDr. Jozef Malich, správca so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu S
1188 (ďalej len „Správca“) bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu Ladislav Bohunský, dátum narodenia 09.04.
1949, trvale bytom Budatínska 3054/25, Bratislava 851 05 (ďalej len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (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 ustanovením § 166i ZKR a z vyplývajúceho vyjadrenia
Dlžníka na osobnom stretnutí a následného spísania Zápisu o preskúmaní pomerov dlžníka a jeho podpísania
Dlžníkom aj Správcom a vychádzajúc zo Zoznamu majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1, prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka Ladislav Bohunský, dátum narodenia 09.04. 1949, trvale bytom Budatínska 3054/25, Bratislava 851 05
sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Ladislav Bohunský,
dátum narodenia 09.04. 1949, trvale bytom Budatínska 3054/25, Bratislava 851 05 č. k. 37OdK/359/2019 v
súlade s ust. § 167v ods.1, ZKR zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Siegelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. , PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/433/2019/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/433/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 8OdK/328/2019 zo dňa 07.08. 2019, som bol ustanovený do
funkcie správcu úpadcu Alena Siegelová, dátum narodenia 30.12. 1955, trvale bytom Hamuliakovo 106/A,
Hamuliakovo 900 43 (ďalej len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (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 ustanovením § 166i ZKR a z vyplývajúceho vyjadrenia
Dlžníka na osobnom stretnutí a následného spísania Zápisu o preskúmaní pomerov dlžníka a jeho podpísania
Dlžníkom aj Správcom a vychádzajúc zo Zoznamu majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1, prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Alena Siegelová, dátum narodenia 30.12. 1955, trvale bytom Hamuliakovo 106/A, Hamuliakovo 900 43 sa
zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Alena Siegelová, dátum
narodenia 30.12. 1955, trvale bytom Hamuliakovo 106/A, Hamuliakovo 900 43, č. k. 37OdK/433/2019 v súlade s
ust. § 167v ods.1, ZKR zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca
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K098081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/31/2017 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/31/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 8OdK/31/2017-23 zo dňa 13.07.2017 (ďalej len „uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Suchánek, nar. 14.11.1976, bytom Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, a za
správcu bol ustanovený AB restructuring k.s., Dostojevského 19, Bratislava, zn. správcu S1611 (ďalej len
„správca“). Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 5.4.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 11.04.2019, súd odvolal správcu a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ing. Viera Fraňová,
Drevárska 23, Pezinok, zn. správcu S1260 (ďalej len „nový správca“).
V zmysle ust. §167q ods. 1 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), nový správca vyhlasuje:
II. kolo verejného ponukového konania za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 16.10.2019 pod zn. K091875.
Predmetom ponukového konania je pohľadávka dlžníka, ktorú správca nevymohol ani v lehote šiestich
mesiacov od vyhlásenia konkurzu.
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Dlžník: Ján Kiszler, r. Kiszler
Suma pohľadávky: 20 000,00 €
Súpisová hodnota pohľadávky: 20 000,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pôžička poskytnutá v hotovosti, záväzok overený Notárskou zápisnicou, ktorá
obsahuje vyhlásenie povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlas s vykonateľnosťou a exekúciou podľa § 41 ods. 2
Exekučného poriadku, zo dňa 05.10.2017. Pohľadávka je vymáhateľná a nepremlčaná.
Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická
osoba. Ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní (v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcu podnikateľa).
g) zámer záujemcu odkúpiť pohľadávku evidovanú v súpise majetku všeobecnej podstaty pod súpisovým
číslom 1 – pohľadávka voči dlžníkovi Ján Kiszler, a navrhovanú kúpnu cenu tohto majetku,
g) dátum a podpis oprávnenej osoby
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záväzné ponuky je potrebné doručiť do kancelárie nového správcu v listinnej podobe (nie
faxom ani mailom) najneskôr v posledný deň lehote v úradných hodinách. Zmeškanie lehoty nie je možné
odpustiť. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 8OdK/31/2017, na obálke uviesť: "I. kolo
verejné ponukové konanie Peter Suchánek – Neotvárať".
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a to do 16:00 hod. toho dňa na účet správcu číslo: IBAN: SK54 1100
0000 0026 2380 9665 vedený v Tatra banke, a. s, pod variabilným symbolom: 8312017, a v správe pre
prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku
neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na
predkladanie ponúk v sídle správcu.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku s navrhnutou neprimerane nízkou kúpnou cenou.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Dňa 11.11,2019 správca

K098082
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/35/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Opis vylúčenej súpisovej zložky majetku:
Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej zložky: pozemok
Popis súpisovej zložky majetku
Druh pozemku: vinica
Výmera v m2: 1034
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelenec
Katastrálne územie: Jelenec
Okres: Nitra
Číslo listu vlastníctva: 204
Parcelné číslo: 2660/13
Súpisová hodnota majetku (aj mena) : 15 000 EUR
Deň a dôvod zapísania: 14.07.2019. Dlžník v deň vyhlásenia konkurzu viedol konanie na Okresnom súde Nitra
sp. zn. 10C/35/2018 proti Daniele Vilhelmovej o určenie vlastníckeho práva k pozemku z dôvodu absolútnej
neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 10.08.2015.
Doplnenie k dôvodu zapísania: Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 10C/35/2018 zo dňa 27.06.2019 bolo
konanie o určenie vlastníckeho práva prerušené do právoplatného skončenia trestného konania vo veci
podozrenia zo zločinu podvodu falšovania darovacej zmluvy zo dňa 10.08.2015.

Číslo súpisovej zložky: 8
Typ súpisovej zložky: pozemok
Popis súpisovej zložky majetku
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 95
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelenec
Katastrálne územie: Jelenec
Okres: Nitra
Číslo listu vlastníctva: 204
Parcelné číslo: 2660/55

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 500 EUR
Deň a dôvod zapísania: 14.07.2019. Dlžník v deň vyhlásenia konkurzu viedol konanie na Okresnom súde Nitra
sp. zn. 10C/35/2018 proti Daniele Vilhelmovej o určenie vlastníckeho práva k pozemku z dôvodu absolútnej
neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 10.08.2015
Doplnenie k dôvodu zapísania: Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 10C/35/2018 zo dňa 27.06.2019 bolo
konanie o určenie vlastníckeho práva prerušené do právoplatného skončenia trestného konania vo veci
podozrenia zo zločinu podvodu falšovania darovacej zmluvy zo dňa 10.08.2015.

Číslo súpisovej zložky: 9
Typ súpisovej zložky: pozemok
Popis súpisovej zložky majetku
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 91
Štát: Slovenská republika
Obec: Jelenec
Katastrálne územie: Jelenec
Okres: Nitra
Číslo listu vlastníctva: 204
Parcelné číslo: 2660/97
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 500 EUR
Deň a dôvod zapísania: 14.07.2019. Dlžník v deň vyhlásenia konkurzu viedol konanie na Okresnom súde Nitra
sp. zn. 10C/35/2018 proti Daniele Vilhelmovej o určenie vlastníckeho práva k pozemku z dôvodu absolútnej
neplatnosti darovacej zmluvy zo dňa 10.08.2015.
Doplnenie k dôvodu zapísania: Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 10C/35/2018 zo dňa 27.06.2019 bolo
konanie o určenie vlastníckeho práva prerušené do právoplatného skončenia trestného konania vo veci
podozrenia zo zločinu podvodu falšovania darovacej zmluvy zo dňa 10.08.2015.

Deň vylúčenia: 11.11.2019
Dôvod vylúčenia: Uplynutie 60 dňovej lehoty podľa § 167j ods. 2 ZoKR, v ktorej žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky nepožiadal správcu aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na
zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu.

K098083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gecler Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 379, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
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: 37OdK/238/2019 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/238/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Gecler, nar. 09.12.1983, trvale bytom:
Jablonové 379, 900 54 Jablonové, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že
konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.

V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K098084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrev Milanov Rusin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 31 569/62, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/278/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/278/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka:
Rusin Dobrev Milanov, nar. 22.9.1950, bytom Vlčie Hrdlo, P.O.BOX 31, 821 07 Bratislava v konaní vedenom
Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 37OdK/278/2019 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 11.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

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

K098085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hobbi s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 528
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/72/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/72/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Hobbi s.r.o., so
sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zapísaného
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2019 zo dňa 25.07.2019.
Počet Výrobné
ks
číslo

Popis

Súbor hnuteľných vecí - tovar, výrobky,
nedokončená
výroba
a
materiál súbor
umiestnené v priestoroch v Malackách
Súbor hnuteľných vecí - tovar, výrobky,
nedokončená
výroba
a
materiál súbor
umiestnené v priestoroch v Senici
Súbor hnuteľných vecí - tovar, výrobky,
nedokončená
výroba
a
materiál
súbor
umiestnené v priestoroch v Dunajskej
Strede
Súbor hnuteľných vecí - tovar, výrobky,
nedokončená
výroba
a
materiál súbor
umiestnené v priestoroch v Leviciach
Regálový systém skladu
súbor
Regálový systém predajne
súbor

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota

-

-

-

-

1/1

1 500,- EUR

-

-

-

-

1/1

1 500,- EUR

-

-

-

-

1/1

2 000,- EUR

-

-

-

-

1/1

20 000,EUR

-

-

-

-

1/1
1/1

3 000,- EUR
2 000,- EUR

(ďalej len „Hnuteľné veci).
Hnuteľné veci predstavujú súbor vecí, keď tento sa predáva spolu ako jeden celok. Správca nezodpovedá za ich
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich častí. Správca
súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu
výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov. Úspešní
záujemcovia sú povinní v lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie (vrátane miesta uskladnenia Hnuteľných vecí), ako aj
termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Fotodokumentácia Hnuteľných vecí je dostupná na http://cloud.straze.sk/index.php/s/XbCeQDI3lE70aUy
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „KONKURZ Hobbi s.r.o.“ - PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ". Lehota na
predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. Na účely tohto verejného
ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň nasledujúci po
faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného vestníka, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ktorom sa oznam zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži
sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. 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. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude
prihliadať. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže na Hnuteľné veci predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať
späť a je pre záujemcu záväzná, a to až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkom ponukového
konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Ponuku
záujemca nemôže meniť ani dopĺňať.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu sídla správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen), a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., SK31 0900 0000 0051 6025 8310, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške minimálne 2 000,- EUR za Hnuteľné veci. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a
pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
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 Hnuteľných vecí,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje)
v nasledovnom znení:
„(Meno a priezvisko/Obchodné meno) 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 za hnuteľné veci, čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške zloženej zábezpeky“.
Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou zábezpekou. Návrh záujemcu
nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
g. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci 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 ma 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).
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je
najvyššia ponúkaná kúpna cena za Hnuteľné veci. Správca ako aj príslušný orgán sú oprávnení odmietnuť
všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdia ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu
zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.
Správca oznámi víťazovi ponukového konania, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od doručenia daného oznámenia doplatil správcovi pred zatvorením
kúpnej zmluvy v prospech konkurzného účtu zvyšnú časť kúpnej ceny za Hnuteľné veci, a následne v tejto lehote
uzatvoril so správcom kúpnu zmluvu. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade započíta na
úhradu kúpnej ceny za Hnuteľné veci, ktorá je splatná v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom
bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo
neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K098086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Švecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 967/9, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/319/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/319/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dnešnému dňu nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžníka: Jozefína Švecová, narodená 11.12.1954, bytom Budovateľská 967/9, 900 31 Stupava.
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 týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.
Bratislava, 6.11.2019
JUDr. Eva Bieliková, správca

K098087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pápay Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 0, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/329/2019 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/329/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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37OdK/329/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu: Viktor Pápay, nar. 30.09.1980, bytom 851 06 Bratislava, č.k. 37OdK/329/2019,
týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí a to z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 11.11.2019 Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K098088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Véghová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanácka 1491/1, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/261/2019 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/261/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Jarmila
Véghová, nar. 13.10.1968, bytom Hanácka 1491/1, 821 04 Bratislava, v konaní vedenom Okresným súdom
Bratislava I pod sp. zn. 37OdK/261/2019 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že ku dňu 11.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K098089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiripolská Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 792 / 38, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/142/2018 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/142/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu: Monika Kiripolská, nar. 27.07.1980, bytom Muškátová 792/38, 821 01 Bratislava,
č.k. 37OdK/142/2018, týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí a to z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 11.11.2019 Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca
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K098090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 2443/4, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/303/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/303/2019
Druh podania:
Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(„ZKR“) správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č.2: iná majetková hodnota - podiel dlžníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde na základe Účastníckej zmluvy – doplnkové dôchodkové sporenie č. 1106632658 uzatvorenej so
spoločnosťou NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35976853, vo výške
príspevkov dlžníka a výnosov z ich investovania.
Súpisová hodnota: 1.189,87 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 08.11.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ZKR

Mgr. Edita Rieglová, správca

K098091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. František Wágner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valachovej 1821/2, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/263/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/263/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 37OdK/263/2019 zo dňa 02.08.2019 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Mgr. František Wágner,
nar. 28.10.1976, trvalý pobyt: Valachovej 1821/2, 841 01 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril
konkurznú podstatu podľa § 167h ZKR.
JUDr. Marek Letkovský, správca
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K098092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 2687 / 143, 831 54 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/36/2017 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/36/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(„ZKR“) správca týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku: hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo zn. KIA RIO, VIN: KNADN511AC6053669, EČ:
BL494DZ, rok výroby 2012, spoluvlastnícky podiel 1/1
Súpisová hodnota: 2.024 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 8.11.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR

Mgr. Edita Rieglová, správca

K098093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tinka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kadnárova 9877 / 85, 831 05 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/333/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/333/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty v konkurznom konaní na majetok úpadcu:
PhDr. Jozef Tinka PhD., Kadnárova 9877/85, 831 05 Bratislava, narodený: 29.04.1958
8OdK/333/2019
Aktualizácia ku dňu 11.11.2019
Číslo
súpisovej 1
zložky majetku:
Opis
súpisovej Osobné motorové vozidlo KIA PICANTO, rok výroby 2006, EČV: NM301BE
zložky majetku:
Spoluvlastnícky
1/2
podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 11.11.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
súpisu majetku
Súpisová hodnota Bude upresnená
majetku

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

o Zložka majetku je predmetom dedičského konania po neb. Jozefovi Tinkovi, zomretom 10.06.2010, dedičské konanie
vedené Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 10D/573/2010, DNot/263/2012, úpadca ako syn
poručiteľa má nárok dediť zo zákona ½, dedičstvo neodmietol.Uvedené dedičské konanie nie je ku dnešnému dňu
právoplatne ukončené.
Číslo
súpisovej 2
zložky majetku:
Opis
súpisovej Účet SPOROžíro senior číslo 0041513443/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., a všetky práva a povinnosti s tým
zložky majetku:
súvisiace, so zostatkom vo výške 1.995,57 Eur, spolu s príslušenstvom.
Spoluvlastnícky
1/2
podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 11.11.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
súpisu majetku
Súpisová hodnota Bude upresnená
majetku
Poznámka
o Zložka majetku je predmetom dedičského konania po neb. Jozefovi Tinkovi, zomretom 10.06.2010, dedičské konanie
spornosti
vedené Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 10D/573/2010, DNot/263/2012, úpadca ako syn
poručiteľa má nárok dediť zo zákona ½, dedičstvo neodmietol. Uvedené dedičské konanie nie je ku dnešnému dňu
právoplatne ukončené.
Číslo
súpisovej 3
zložky majetku:
Opis
súpisovej Vkladná knižka číslo 0042930310/0900, vedená v Slovenskej sporiteľni, a. s., a všetky práva a povinnosti s tým
zložky majetku:
súvisiace, so zostatkom vo výške 7,35 Eur, spolu s príslušenstvom.
Spoluvlastnícky
1/2
podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 11.11.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
súpisu majetku
Súpisová hodnota Bude upresnená
majetku
Poznámka
o Zložka majetku je predmetom dedičského konania po neb. Jozefovi Tinkovi, zomretom 10.06.2010, dedičské konanie
spornosti
vedené Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 10D/573/2010, DNot/263/2012, úpadca ako syn
poručiteľa má nárok dediť zo zákona ½, dedičstvo neodmietol. Uvedené dedičské konanie nie je ku dnešnému dňu
právoplatne ukončené.
Číslo
súpisovej 4
zložky majetku:
Opis
súpisovej Vkladná knižka číslo 0043085323/0900, vedená v Slovenskej sporiteľni, a. s., a všetky práva a povinnosti s tým
zložky majetku:
súvisiace, so zostatkom vo výške 11,74 Eur, spolu s príslušenstvom.
Spoluvlastnícky
1/2
podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 11.11.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
súpisu majetku
Súpisová hodnota Bude upresnená
majetku
Poznámka
o Zložka majetku je predmetom dedičského konania po neb. Jozefovi Tinkovi, zomretom 10.06.2010, dedičské konanie
spornosti
vedené Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 10D/573/2010, DNot/263/2012, úpadca ako syn
poručiteľa má nárok dediť zo zákona ½, dedičstvo neodmietol. Uvedené dedičské konanie nie je ku dnešnému dňu
právoplatne ukončené.
Číslo
súpisovej 5
zložky majetku:
Opis
súpisovej Nehnuteľnosť:
zložky majetku:
- Hospodárska budova, postavená na parcele č. 1641/3, v ½, zapísaná na LV č. 1836, Okres: Nové Mesto nad Váhom,
obec: Nové Mesto nad Váhom, kat. územie: Nové Mesto nad Váhom.
Spoluvlastnícky
1/2
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podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 11.11.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
súpisu majetku
Súpisová hodnota Bude upresnená
majetku
Poznámka
o Zložka majetku je predmetom dedičského konania po neb. Jozefovi Tinkovi, zomretom 10.06.2010, dedičské konanie
spornosti
vedené Okresným súdom Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 10D/573/2010, DNot/263/2012, úpadca ako syn
poručiteľa má nárok dediť zo zákona ½, dedičstvo neodmietol. Uvedené dedičské konanie nie je ku dnešnému dňu
právoplatne ukončené.

V Bratislave, dňa 11.11.2019
JUDr. Marek Glemba

K098094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomčík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 4884 / 50, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/120/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 30.04.2019, sp. zn. 37OdK/120/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 91/2019 zo dňa 14.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Tomčík, nar.
18.06.1986, trvale bytom Záhradnícka 4884/50, 821 08 Bratislava (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marek Tomčík, nar. 18.06.1986,
Záhradnícka 4884/50, 821 08 Bratislava končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K098095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ondriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 15, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/352/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/352/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: obchodný podiel dlžníka
Obchodné meno: R+M+B, Spol, s.r.o.
Sídlo: Š. Králika 1, 841 07 Bratislava
IČO: 35 852 542
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28269/B
Súpisová hodnota majetku: 2.000,00 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: obchodný podiel dlžníka.

V Bratislave, dňa 11.11.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K098096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nevers Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka 5656, 841 04 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/334/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/334/2019

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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Druh podania:

Iné zverejnenie

Značka spr. Spisu: 8Odk/334/2019 S1623
Úpadca: Mgr. Miroslav Nevers
Číslo
súpisovej
zložky

Deň vydania: 14.11.2019

Dôvod zápisu do
súpisu majetku

Súpis majetku - všeobecná
podstata: hnuteľné veci
Dátum vyhotovanie:
26.1.2018

Dátum zápisu
do súpisu
majetku

dedičské konanie
Okresný súd Nové
h1
Zámky, sp. zn.: 12D
686/2018-21

Popis hnuteľnej veci/rok
výroby

Správca: Ing. Hilda Gajdošová
Výrobné
číslo/evidenčné číslo
hnuteľnej veci, ak sú
známe

náboje (rôzne značky),
delobuchy, rozbušky,
pyropatrony, zapaľovače,
11.11.2019
zásobníky - odovzdané
príslušnému oddeleniu Polície
SR

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu

x

Súpisová
hodnota v
€

100 % 1 000,00 €

Súpis majetku - všeobecná podsata:
Úpadca: Mgr. Miroslav Nevers
Iná majetková hodnota
Správca: Ing. Hilda Gajdošová

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod
zápisu do
súpisu
majetku

Značka spr. Spisu: 8OdK/334/2019 S1623

Dátum
zápisu do
súpisu
majetku

imh 1

100 %
obchodný
podiel zapísené v
OR SR

11.11.2019

imh 2

100 %
obchodný
podiel zapísené v
OR SR

11.11.2019

Popis inej majetkovej hodnoty
POLARISA, s.r.o. v likvidácii IČO: 35 723 963, so sídlom: Segnerova
4, 841 04 Bratislava. Spoločnosť zrušil Okresný súd Bratislava
I uznesením z 11.9.2006 likvidáciou; uvedená spoločnosť vykazuje
dlhy voči Finančnej správe vo výške 180,00 eur (zdroj: FinStat),
uvedená spoločnosť nevedie žiadne účtovníctvo (zdroj:
www.registeruz.sk ). Nevedením účtovníctva dochádza k porušeniu
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako aj zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov s možným sankčným postihnutím.
LAVA s.r.o. IČO: 45 289 654, so sídlom: Vazovova 9, 811 07
Bratislava. Spoločnosť LAVA s.r.o. vykazuje dlhy voči Finančnej
správe vo výške 8 608,68 eur; uvedená spoločnosť nevedie žiadne
účtovníctvo, posledná účtovná závierka je roku 2010, údaje nie sú
dostupné (zdroj: www.registeruz.sk ). Nevedením účtovníctva
dochádza k porušeniu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ako aj
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s možným sankčným
postihnutím.

Dátum
vyhotovenia:
8.1.2018
Verejný
register, v
ktorom je
registrovaná

Súpisová
hodnota v €

Obchodný
register, Register 0,00 €
právnických osôb

Obchodný
register, Register 0,00 €
právnických osôb

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave 11.11.2019
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr

K098097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/399/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/399/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osoba
konajúca v
mene
správcu:

Obchodný vestník 220/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

8OdK/399/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA – 1.kolo
MS Alpex, k.s, správca úpadcu Edita Čermáková, nar. 04.10.1968, trvalý pobyt Slané Pozemky 509, 903 01
Tureň, spisová značka 8OdK/399/2019 S1859, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 213/2019 dňa 05.11.2019
nasledovne:
Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Ford Fiesta Hatchback, 5-dverový, 1.25, 60kW, benzín, farba: zelenožltá
metalíza, dátum prvej evidencie: 6.3.2009, EČ: SC321CD, VIN: WF0JXXGAJJ8T79924, súpisová hodnota 1 500,Eur
Adresa umiestnenia: prevádzka AUTOALLES, s.r.o., Trusalová 1, 038 53 Turany
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Ford Fiesta
Hatchback, 5-dverový, 1.25, 60kW, benzín, farba: zelenožltá metalíza, dátum prvej evidencie: 6.3.2009,
EČ: SC321CD, VIN: WF0JXXGAJJ8T79924.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu MS Alpex, k.s, Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovenská republika v zalepenej obálke
s označením „Konkurz - Edita Čermáková, sp. zn. 8OdK/399/2019 S1859 – záväzná ponuka –
neotvárať“, a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
3. Zálohu vo výške minimálne 300,- Eur musí záujemca najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk zložiť na bankový účet správcu vedený v ČSOB, a.s: SK30 7500 0000 0040 2490 2859, Variabilný
symbol: 83992019, Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Edita Čermáková.
4. Minimálna výška kúpnej ceny je 1 000,- Eur.
5. Záväzná ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s tel. kontaktom z účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy
a podmienok prepisu vozidla v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko /
obchodné meno, sídlo, IČO
· Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátanie kúpnej ceny v prípade odmietnutia /
neprijatia záväznej ponuky
6. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha v minimálne výške 300,- Eur sa nebude prihliadať.
7. Dodatočné informácie o predmete speňažovania, ako aj dohodnutie obhliadky predmetu speňažovania
môže záujemca získať dopytom na e-mailovej adrese msalpex@gmail.com.
8. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného
ponukového konania vylúčené.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou
a uhradenou minimálnou zálohou podľa vyššie uvedených ustanovení.
10. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
V Bratislave, dňa 11.11.2019
MS Alpex, k.s., Správca S1859

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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K098098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53,
821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8K/51/2019, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať
dňa 30.12.2019 (pondelok) o 11:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Oliver Korec, správca.

K098099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipoš Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2059 / 2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/444/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/444/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Osobné motorové vozidlo FIAT BRAVA 1.6
typ SX/-/- EČ: SC 106 EK, VIN:
450.00
ZFA18200004475887

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zaradený Nie

Zabezpečenie

Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOKUPE, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 19, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 558 821
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/6/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/6/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Hudeková, správca úpadcu: VOKUPE, spol. s.r.o., so sídlom Budovateľská 19, 821 08
Bratislava, IČO: 44 558 821, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/6/2019,
týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa
03.01.2020 (piatok) o 11:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K098101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Lachkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Gwerkovej 1515/26, 851 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
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE (OZNAM O PREDAJI SÚBORU MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.09.2019, č. k.: 37OdK/395/2019-12, v právnej veci
navrhovateľa: Ing. Mário Lachkovič, dátum narodenia: 01.02.1980, A. Gwerkovej 1515/26, 851 04 Bratislava
zastúpeným: Centrom právnej pomoci, so sídlom: Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Mário Lachkovič, dátum
narodenia: 01.02.1980, A. Gwerkovej 1515/26, 851 04 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) a Mgr. Peter Forgáč bol
ustanovený za správcu dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca týmto zverejňuje v zmysle § 167p ods. 1 ZKR oznam o tom, že ponúka na predaj súbor majetku
podliehajúci konkurzu zahrnutý do súpisu podstaty dlžníka, súpis bol zverejnený dňa 07.11.2019 v Obchodnom
vestníku nasledovne:
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:
(ďalej len "ponúkaný majetok").

Správca týmto podaním vyzýva všetkých záujemcov o kúpu ponúkaného majetku, aby v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi ponuku na odkúpenie
ponúkaného majetku. V zmysle § § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde bola záloha
na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponuka. Číslo účtu
správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je 4018701364/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s.,
poznámka: označenie záujemcu - záloha na kúpnu cenu.

V Bratislave, dňa 11.11.2019

Mgr. Peter Forgáč, správca

K098102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pákozdy Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perličková 12490 / 17, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/422/2018 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/422/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
1

Hnuteľná vec

Množstvo

Osobné vozidlo - ŠKODA OCTAVIA 1U, VIN:
TMBDS41U678830143, rok výroby: 2006, farba 1
hnedá metalíza svetlá

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

1 500,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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49

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

K098103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pákozdy Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perličková 12490 / 17, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/422/2018 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/422/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 1.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Ivan Pákozdy, nar.: 21.01.1957, IČO: 34556702, trvale bytom: Perličková
12490/17 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 8OdK/422/2018, týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“)
Ponukové konanie – 1. Kolo na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania bola zverejnená v Obchodnom
vestníku nasledovne:
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
1

Hnuteľná vec

Množstvo

osobné vozidlo - ŠKODA OCTAVIA 1U, VIN:
TMBDS41U678830143, rok výroby: 2006, farba 1
hnedá metalíza svetlá

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

1 500 €

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884, vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
9. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od oznámenia o výsledku
ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
14. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K098104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Švecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 967/9, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/319/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/319/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Jozefína Švecová, narodená 11.12.1954, bytom Budovateľská 967/9, 900 31 Stupava, oznamuje
týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa, ktorého prihláška bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 5
Veriteľ: DOVERA, zdravotná poisťovňa, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Celková prihlásená suma: 2.695,46 €

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 6
Veriteľ: DOVERA, zdravotná poisťovňa, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Celková prihlásená suma: 60,00 €

JUDr. Eva Bieliková, správca

K098105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Stupavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 17/A, 843 10 Miestny úrad Bratislava – Devínska Nová Ves,
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/301/2019 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/301/2019
Súpis všeobecnej podstaty
Názov / Popis

Motorové osobné vozidlo zn. ŠKODA FABIA 6Y/SCBMDX01/EČ: BL090DE
VIN: TMBPW46Y964496175
druh karosérie: AB HATCHBACK 5DV.
kategória: M1
hnuteľná vec farba: hnedá metalíza svetlá
dátum prvej evidencie/rok výroby: 12.06.2006
dátum prvej evidencie v SR: 12.06.2006
stav ubehnutých km: 175594 km
stav opotrebovanosti motorového vozidla podľa vyjadrenia dlžníka: "Vozidlo je vo funkčnom
stave, svieti kontrolka výmeny oleja a diagnostiky motora"

súpisová hodnota
majetku v EUR

1 500 EUR

K098106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Mihoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3039/12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/187/2019 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/187/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty dlžníka: Silvia Mihoková, nar. 25.8.1979, Jasovská 3039/12,
851 07 Bratislava – Petržalka, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
37OdK/187/2019, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok obsahujúca 5 pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, Slovenská
republika, Iná pohľadávka – vo výške 38,16 Eur; 66,78 Eur; 66,78 Eur; 66,78 Eur a 66,78 Eur.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K098107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krcho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 5738/50, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2018_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Krcho, nar. 23.06.1984, Jiráskova ul. č. 5738/50, Trnava, zverejňuje
súpisovú hodnotu majetku, zapísaného do všeobecnej podstaty:

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

1ks pištoľ samonabíjacia, zn. ČZ Uherský Brod, model ČZ 75 D Compact, kal. 9 mm Luger, v.č.HL:3495,
ZV:P3495, TZ:3495, súpisová hodnota 270, eur

·

1ks revolver zn. Taurus, model Taurus 627, kal. 357 Magnum, v.č.RZ:CS809648, HL:CS8096478,
súpisová hodnota 300, eur

·

1ks guľovnica samonabíjacia, zn. ČZ Uherský Brod, model ČZ 58, kal. 7,62x39, v.č.TZ: bez v.č.,
HL:E55936, súpisová hodnota 300, eur

·

1ks malokalibrovka samonabíjacia, zn. Marlin, model ?arlin 60, kal. 22 Long Rifle, v.č.PZ:95445111, HL:
bez v.č., súpisová hodnota 250, eur

Mgr. Peter Zvara, správca

K098108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Šárándiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/410/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/410/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok
Skriňa
Číslo výrobku: 615 815 - 1130x 94/03 TP 156 -159/80
Výrobca: Západoslovenské nábytkárske závody
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Hodnota: 150 EUR

Obývacia stena Katka
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Hodnota: 150 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Televízia
Značka: Grundig Davio
Model: Daviq14 P 37- 4501/5 TEXT
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Hodnota: 100 EUR

JUDr. Marek Benko LLM, správca

K098109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 „v
konkurze“, miesto trvalého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, sídlo správcu Vajnorská
8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky, značka správcu S310 ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods.1 písm. d/ a ods.6 Zákona
č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať
dražbu v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR v spojení s ustanovením § 11 ods.4 a § 17 Zákona
o dobrovoľných dražbách vyhlasuje 9. kolo dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o dražbe.

Článok I.
Navrhovateľ dražby
Navrhovateľom dražby je správca v konkurznom konaní úpadcu : Juraj Ondrejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976
miesto trvalého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač na majetok ktorého bol uznesením
Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 20.04.2015, č.k. 4K/13/2015-96, vyhlásený konkurz. Uznesenie sa stalo
právoplatným a vykonateľným dňa 25.4.2015 zverejnením v Obchodnom vestníku č. 78/2015 dňa 24.4.2015.
Správca je počas konkurzu v zmysle § 44 ods.1 ZKR oprávnený nakladať s majetkom úpadcu podliehajúcim
konkurzu a konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku. Správca počas konkurzu vykonáva správu
majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 ZKR.

Navrhovateľ :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu
Juraj Ondrejčák, nar. 2.júla 1976 „v konkurze“
trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač

Sídlo správcu : Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia :

správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu : S 310

Článok II.
Dražobník
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako : Zákon o dobrovoľných dražbách“), a to:

Dražobník :
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu
Juraj Ondrejčák, nar. 2.júla 1976 „v konkurze“
trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač

Sídlo správcu : Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia :

správca zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu : S 310

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby

V zmysle ust. § 17 ods.1 písm. c/ Zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je vyhlasovaná
ako opakovaná podľa § 22 Zákona o dobrovoľných dražbách, teda je vyhlasovaná ako 9. kolo.

Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

Dražba sa uskutoční dňa 05.12.2019 so začiatkom o 10,00 hod. Miestom konania dražby je sídlo správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, II. posch. zasadacia miestnosť.
Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút
pred začatím dražby.

Článok V.
Označenie predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - pozemky registra „C“ KN parc.č. 1201, parc.č.3305/2, parc.č.3306/2,
parc.č.3306/3, parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN parc.č.1038/10,
parc.č.1478/4, parc.č.1607/6, parc.č.1994/1, parc.č.1994/4, parc.č. 2023/5, parc.č.2034, parc.č.2039, parc.č.2042,
parc.č.2043/1, parc.č.5555, nachádzajúce sa v obci Donovaly, katastrálne územie Donovaly, evidované
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 3381. Predmet dražby sa draží ako „stojí
a leží“. Predmet dražby sa draží ako súbor nehnuteľností.
Predmet dražby bol zapísaný dňa 15.06.2015 do Súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol
zverejnený dňa 30.07.2015 v Obchodnom vestníku č. 145/2015 (v zmysle poslednej jedenástej aktualizácie
zverejnenej dňa 30.09.2019 v OV č.188/2019) ako súpisové zložky nasledovne :

Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 396
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1201
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 62
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3305/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 366
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 17
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 36
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3306/3
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1118
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3377
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 555
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3379
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 489
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3403
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera v m2: 77
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 3836/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Záhrady
Výmera v m2: 375
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1038/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 926
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
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Parcelné číslo: 1478/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 24
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 714
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1607/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 833
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 750
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Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 1994/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 27
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 844
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2023/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 28
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1411
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2034
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 29
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Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 936
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2039
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 30
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 3030
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 2042
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 31
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 4062
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
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Parcelné číslo: 2043/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Číslo súpisovej zložky: 32
Typ súpisovej zložky: POZEMOK
Druh: Trvalé trávnaté porasty
Výmera v m2: 1985
Štát: Slovenská republika
Obec: DONOVALY
Katastrálne územie: Donovaly
List vlastníctva číslo: 3381
Parcelné číslo: 5555
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Vo veci bolo vydané upovedomenie Špecializovaného trestného súdu Pezinok sp.zn. PK-2T/14/2013 zo dňa
05.03.2015 -zaistenie majetku obžalovaného Juraja Ondrejčáka, nar. 02.07.1976 z dôvodu uloženia trestu
prepadnutia majetku (Rozsudok Špecializovaného trestného súdu č.k. PK-2T/14/2013-13494 zo dňa 26.05.2014
v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 2To 9/2014 zo dňa 26.11.2014).

Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby
Súpisové zložky č. 14 až 32 : pozemky registra „C“ KN parc.č.1201, parc.č.3305/2, parc.3306/2,
parc.č.3306/3, parc.č.3377, parc.č.3379, parc.č.3403, parc.č.3836/2 a pozemkov registra „E“ KN
parc.č.1038/10, parc.č.1478/4, parc.č.1607/6, parc.č.1994/1, parc.č.1994/4, parc.č.2023/5, parc.č.2034,
parc.č.2039, parc.č.2042, parc.č.2043/1, parc.č.5555 v katastrálnom území Donovaly v obci Donovaly okres
Banská Bystrica, zapísané na LV 3381.
Opis : pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Donovaly, v svahovitom teréne.
K pozemkom nie je prístup po nespevnenej ani spevnenej komunikácii. Pozemky nemajú prípojky
inžinierskych sietí. Nachádzajú sa v rekreačnej oblasti, prevažne pod zjazdovými lyžiarskymi svahmi,
parc.1607/6 v lese nad Donovalmi a parc.č.5555 v chránenom území NAPANT.

Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

a/ Záložné práva :

Na predmete dražby neviaznu žiadne záložné práva
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b/ Vecné bremená : Na predmete dražby neviaznu žiadne vecné bremená

c/ Nájomné práva viaznuce na predmete dražby : žiadne

d/ Iné skutočnosti viaznuce na predmete dražby : žiadne
Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena

Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 142/2016, ktorý bol vypracovaný dňa
22.08.2016 na sumu 108. 039,73 EUR, zaokrúhlene 108. 000,- EUR (slovom stoosemtisíc eur).

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby :
Hodnota predmetu dražby bola zistená zo znaleckého posudku č.142/2016, ktorý vypracovala Ing. Eva
Kinczerová, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, vodohospodárske stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedený Ministerstvom
spravodlivosti SR pod evidenčným číslom znalca 911 561.

Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

Najnižšie podanie :
Najnižšie prihodenie :

60.000,-- EUR (slovom šesťdesiattisíc eur)
1.000,-- EUR (slovom jedentisíc eur)

Článok X.
Dražobná zábezpeka
Výška zábezpeky :
o dobrovoľných dražbách.

18.000,-- EUR (slovom osemnásťtisíc eur) v zmysle § 14 ods.3 Zákona

Spôsob zloženia zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka, notárska úschova,
banková záruka.

Bankové spojenie dražobníka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
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Číslo bankového účtu : SK5311110000001325147005

Variabilný symbol : dátum narodenia alebo IČO

Poznámka pri vklade na bankový účet : Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky : do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky :
a/ originál príkaz na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Dražobná zábezpeka musí
byť pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby, inak účastník nebude pripustený k dražbe.
b/originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky
c/originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej
úschovy
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky : bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zložiteľom
zábezpeky. ( V prípade listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky vrátenie v zmysle § 26 ods.7 Zákona
o dobrovoľných dražbách).

Možnosť vrátenia dražobnej zábezpeky iným spôsobom : nie
Poznámka : zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty.

V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú
vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená
vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej
dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ,
ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá
nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku
zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods.3 a ods.5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný
alebo nižší ako 6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola
vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný
bez zbytočného odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu
dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
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Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. 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.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici
uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu
dražby, najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní
práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ
v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831
04 Bratislava.

Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby

Vzhľadom na účelnosť a hospodárnosť dražby, obhliadku nezabezpečuje dražobník. Záujemca má možnosť
prezrieť si predmet dražby v danej lokalite na základe voľnej dostupnosti pozemkov.

Článok XV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách
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V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23 Zákona o dobrovoľných
dražbách). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť
dražby podľa § 21 ods. 2 Zákona o dobrovoľných dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách. Ak vydražiteľ zmaril
dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je
možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. O neplatnosti
dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods.5 Zákona o dobrovoľných
dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní
spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní
aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods.3
Zákona o dobrovoľných dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti
dražby.

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.

Článok XVI.
Záver
Toto oznámenie reflektuje podmienky dražby stanovené záväzným pokynom Okresného úradu Bratislava zo dňa
24.10.2019 v zmysle § 84 ods.1) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávajúci funkciu príslušného orgánu v konkurznom konaní
úpadcu : Juraj Ondrejčák, nar. 2. júla 1976, trvale bytom Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač,
konanie vedené pred Okresným súdom Bratislava I, sp.zn. 4K/13/2015. Predmet dražby bol a je zaradený do
súpisu všeobecnej podstaty.
V Bratislave, dňa 12.11.2019

Dražobník / Navrhovateľ :

JUDr. Karol Kovár
správca úpadcu Juraj Ondrejčák, nar. 02.07.1976
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K098110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Stupavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 17/A, 843 10 Miestny úrad Bratislava – Devínska Nová Ves,
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/301/2019 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/301/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok: Prihláška
pohľadávky zo dňa 20.10.2019 veriteľa: POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598 v celkovej
výške 1.233,10 EUR.

K098111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Salajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 623/5, 90066 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/320/2019 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/320/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok: Prihláška
pohľadávky zo dňa 06.11.2019 veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
v celkovej výške 194,98 EUR.

K098112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsóri Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298 / 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia,a s., Pribinova 25, Bratislava , IČO: 47 967 692,
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Prihláška pohľadávky v celkovej výške 12 726,45 € doručená dňa 7.3.2017.
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 12.11.2019

JUDr. Vojtech Agner, správca

K098113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsóri Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 2298 / 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/53/2016 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759,
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 553,50 € doručená dňa 20.10.2017.
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Bratislave, dňa 12.11.2019

JUDr. Vojtech Agner, správca

K098114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Ana Tampel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 3125/36, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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VP - 10
Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: škoda spôsobená nesplnením právnej povinnosť poukazovať časť mzdy dlžníka
podliehajúcej konkurzu
Dlžník: EUROTRUCKS, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 45 725 365
Celková suma: 38.745,69 EUR
Súpisová hodnota: 38.745,69 EUR

VP - 11
Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: škoda spôsobená porušením zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
Dlžník: JUDr. Ján Janec, súdny exekútor, EVČ: 291, Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Vínna 1, 831 02
Bratislava, IČO: 30 797 438
Celková suma: 3.750,97 EUR
Súpisová hodnota: 3.750,97 EUR

VP - 12
Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: úroky z omeškania za úhradu škody (VP-11)
Dlžník: JUDr. Ján Janec, súdny exekútor, EVČ: 291, Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Vínna 1, 831 02
Bratislava, IČO: 30 797 438
Celková suma: 38,54 EUR
Súpisová hodnota: 38,54 EUR

K098115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jobová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1045, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/260/2018 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Mária Jobová, nar. 02.04.1978, 925 85 Neded 1045,
týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená do kancelárie správcu
prihláška veriteľa :
PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571.
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 15.757,13€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 5.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

K098116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kahajová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 112/66, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/236/2018 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/236/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle ust. § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.: „Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo
uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej
pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku
žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku
do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca
majetok zo súpisu vylúči.“
Zverejnenie oznamu o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu v zmysle ust. § 167j ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. nastalo v OV č. 146/2019 dňa 31.07.2019.
Typ majetku
Podstata
Pozemok
Všeobecná podstata

Názov
SZM č. 1 pozemok a stavba neuvedená na LV

Súpisová hodnota [EUR]
145000.00

Zabezpečenie
Nie

K098117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa -, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1973
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/312/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/312/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Ján Oláh

K098118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexsandria Ria Horrus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 6497/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/82/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/82/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: GENARO INVESTMENTS LIMITED, IČO: HE138109,
Arch. Makariou III Ave 229, Limasol, Cyprus, č. pohľadávky v zozname pohľadávok 5:
č. zl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

obec
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince

k. ú.
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Ružindol
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince
Špačince

LV
758
758
758
758
758
758
758
758
758
758
985
985
985
985
985
985
985
985

regis.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

parc. č.
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1700
2321
2322
2323/1
2323/2
2324/1
2324/2
2324/3

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
vodná plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
1 572
13 369
16 876
2 000
212
1 500
20 820
1 719
245
2 662
8 175
8 046
4 679
16 969
770
9 329
26
18

podiel
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

súpisová hodnota
251,00 €
2 139,00 €
2 700,00 €
320,00 €
34,00 €
240,00 €
3 331,00 €
275,00 €
39,00 €
426,00 €
1 308,00 €
1 287,00 €
748,00 €
2 715,00 €
123,00 €
1 493,00 €
4,00 €
3,00 €

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

K098119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Kahajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 112/66, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/236/2018 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/236/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Okresný súd Trnava uznesením č.k. 25OdK/236/2018 zo dňa 30.11.2018 rozhodol tak, že vyhlásil konkurz
na majetok dlžníka Magdaléna Kahajová, nar. 02.06.1947, bytom Dolná ulica 112/66, 922 02 Krakovany. Konkurz
bol vyhlásený dňa 13.12.2018. Zverejnenie v Obchodnom vestníku č. 239/2018 nastalo dňa 12.12.2018. Do
funkcie správcu ustanovil Ing. Miriam Šefčíkovú, PhD., č. zápisu S1226 v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava.
V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by mal podliehať konkurzu v zmysle ust. § 167h ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Magdaléna Kahajová, nar.
02.06.1947, bytom Dolná ulica 112/66, 922 02 Krakovany, končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka Magdaléna Kahajová, nar. 02.06.1947, bytom Dolná ulica 112/66, 922 02 Krakovany, zrušuje.
Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz ex lege zrušuje. Zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. § 167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d.
V Trnave, dňa 11.11.2019, Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca

K098120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Borský Mikuláš ., 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/330/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/330/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Mucha
Milan, nar. 17.03.1965, Obec Borský Mikuláš, 908 77 Borský Mikuláš, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,-EUR na účet vedený
vo Fio banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK4683300000002001032150, s doplňujúcou
poznámkou : Mucha Milan, kaucia popretia pohľadávky 28OdK/330/2019.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár
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K098121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Borský Mikuláš ., 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/330/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/330/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Mucha Milan, nar. 17.03.1965, Obec Borský Mikuláš, 908 77
Borský Mikuláš, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na
adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K098122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Borský Mikuláš ., 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/330/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/330/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Mucha Milan, nar.
17.03.1965, Obec Borský Mikuláš, 908 77 Borský Mikuláš (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava č. 28OdK/330/2019-12 zo dňa 05.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 28OdK/330/2019-12 dated on 5th of November 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor – Mucha Milan, date of birth 17th of March 1965, domicile city of Obec Borský Mikuláš, 908 77
Borský Mikuláš.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 217/2019 dňa 11.11.2019.
Dňom 12.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 217/2019 on
11th of November 2019. Bankruptcy was declared on 12th of November 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
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day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. 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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) point a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi musí
byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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 to the address: Insolvenčný správca, k.s., trustee,
site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
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(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 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 Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 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. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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).
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, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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. 1ZKR).
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 veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 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 Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Insolvenčný správca, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K098123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Danisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Mača 465, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/221/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/221/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.07.2019 č. k.: 36OdK/221/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 142/2019 zo dňa 25.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia
Danisová, narodená 20.05.1988, trvale bytom 925 32 Veľká Mača 465 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do
funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Čestného vyhlásenia Dlžníka zo
dňa 11.11.2019, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname majetku priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
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

78

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) a že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil
žiaden veriteľ,
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Lucia Danisová, narodená 20.05.1988, trvale
bytom 925 32 Veľká Mača 465, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r
uš uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K098124
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
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/205/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.07.2019 č. k.: 36OdK/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“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 11.11.2019,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Juraj Danis, narodený 03.02.1990, trvale bytom: 925 32 Veľká Mača 465, sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zruš uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K098125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. J. Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1977
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. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/14/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Jozef Molnár v konkurze, dátum nar. 11.05.1977, bytom Sv. J.
Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná (ďalej len „Úpadca“) v zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) aktualizáciou vymazáva zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty Úpadcu nasledujúce majetkové hodnoty:
·

Súpisové zložky majetku zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2012 zo dňa 28.08.2012 bod bodom
b) budúca zrazená mzda osoby Úpadcu u zamestnávateľa MOLGLASS, s.r.o., Dunajská Streda, IČO: 45
601 381, MOL-Glas-DS, s.r.o., Dunajská Streda, IČO: 36 236 250, COMNET s.r.o., Dunajská Streda,
IČO: 34 112 049, EUROSTAV DS, akciová spoločnosť, Dunajská Streda, IČO: 36 223 531,
MASTERGLASS s.r.o., Šamorín, IČO: 36 267 821 a to na 12 mesiacov v hodnote 19.200,- Euro.

Dôvody výmazu: Úpadca nedosiahol príjem zo závislej činnosti - mzdu v uvádzaných spoločnostiach; Úpadca
prijal mzdu v sume 700,- Eur po zdanení na základe pracovnej zmluvy a povinnosť platiť mesačné výživné v sume
600,- Eur (ust. § 72 ods. 2 ZKR), výživné uhrádzané manželke počas trvania konkurzu.
Deň výmazu: 11.11.2019

·

Súpisové zložky majetku zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2012 zo dňa 28.08.2012 bod bodom
c) obchodný podiel Úpadcu v obchodnej spoločnosti MOLGLASS, s.r.o., Dunajská Streda, IČO:
45 601 381.

Dôvody výmazu: obchodný podiel Úpadcu zanikol vyhlásením konkurzu dňa 19.06.2012 v zmysle ust. § 148 ods.
2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „OBZ“), v čase zápisu do Obchodného
vestníka obchodný podiel nepatril Úpadcovi. Prípadný nárok Úpadcu na vyrovnací podiel Úpadcu vznikol
v zápornej sume (v zmysle ust. § 61 ods. 2 a ods. 3 OBZ); výška vlastného imania spoločnosti MOL-GLASS,
s.r.o. v roku 2011, t.j. v účtovnom období predchádzajúcom vyhláseniu konkurzu na majetok Úpadcu dosiahla
zápornú sumu (-33.895,- Eur).
Deň výmazu: 11.11.2019

·

Súpisové zložky majetku zverejnené v Obchodnom vestníku č. 202/2012 zo dňa 18.10.2012 bod bodom
h) Úpadcova životná poistka č. 1001021304 s mesačným poistným 180, Sk na sumu 250.000,- Sk platenú
od 18.05.2006 v Tatra banke, a.s.

Dôvody výmazu: pohľadávka na výplatu poistného plnenia v prospech Úpadcu nevznikla, pretože nenastala
poistná udalosť.
Deň výmazu: 11.11.2019

K098126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Vokrouhlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce nad Trnavou 86, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
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: 28OdK/306/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/306/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Dagmar Macháčková , správca , so sídlom kancelárie Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec , ustanovená do funkcie
správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Paulína Vokrouhlíková, narodená 12.04.1988, trvale bytom
919 09 Bohdanovce nad Trnavou 86, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava oznamuje , že na základe
informácií pri preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i , zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov , poskytnutého zoznamu majetku, ktorý je súčasťou Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom , nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka , ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.

Ing. Dagmar Macháčková , správca

K098127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Vokrouhlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce nad Trnavou 86, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/306/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/306/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Paulína Vokrouhlíková, narodená 12.04.1988, trvale
bytom 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 86, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, Uznesením
Okresného súdu Trnava pod č. k. 28OdK/306/2019, zo dňa 10. septembra 2019. Vzhľadom k tomu , že po
preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust.§ 166i zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu , správca v zmysle ust. §167v , zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje , že konkurz sa končí.
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K098128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Lipovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/301/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/301/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka:
Radovan Lipovský, nar. 19. 09. 1977, trvale bytom: Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 01 Trnava, mu bola po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: HAK Trade, s. r. o., IČO:
46 669 531, Bratislavská 30, Trnava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej
sume 358,23 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 40.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K098129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Úľany“

- aktualizácia v časti nehnuteľného majetku pod označením „areál Sedín Veľké

Deň
Dôvod zápisu
Označenie majetku
zápisu
08.01.2015 Nehnuteľnosti zapísané na
a. pozemok parcelné číslo 231/1,
LV číslo 180 vedenom
o výmere
2 280 m2, druh
Okresným úradom Galanta,
pozemku: ostatné plochy,
katastrálny odbor, pre okres:
pozemok je evidovaný ako
Galanta, obec: Veľké Úľany,
parcela registra „C“ na
katastrálne územie: Nové
katastrálnej mape,
Osady
b. pozemok parcelné číslo 231/5,
o výmere 3741 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
c. pozemok parcelné číslo 231/6,
o výmere 979 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
d. pozemok parcelné číslo
231/14, o výmere 127 m2, druh
pozemku: orná pôda, pozemok
je evidovaný ako parcela
registra „C“ na katastrálnej
mape,
e. pozemok parcelné číslo
231/15, o výmere 21 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
f.
pozemok parcelné číslo
231/16, o výmere 5 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
g. pozemok parcelné číslo
231/17, o výmere 14 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na

Súpisová Poznámka
Deň
Dôvod
hodnota
vylúčenia vylúčenia
257 849,61 Spoluvlastníctvo
€
úpadcu
1/1
k celku
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katastrálnej mape,
pozemok parcelné číslo
231/18, o výmere 50 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
i.
pozemok parcelné číslo
231/19, o výmere 63 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
j.
pozemok parcelné číslo
231/20, o výmere 180 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
k. pozemok parcelné číslo
231/21, o výmere 6 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
l.
pozemok parcelné číslo
231/22, o výmere 565 m2, druh
pozemku: záhrady, pozemok je
evidovaný ako parcela registra
„C“ na katastrálnej mape,
m. pozemok parcelné číslo
231/26, o výmere 44 m2, druh
pozemku: zastavané plochy a
nádvoria, pozemok je evidovaný
ako parcela registra „C“ na
katastrálnej mape,
n. stavba súpisné číslo 79,
postavená na pozemku parcelné
číslo 231/17, druh stavby:
poľnohospodárska budova,
vážnica a váha,
o. stavba súpisné číslo 79,
postavená na pozemku parcelné
číslo 231/6, druh stavby: iná
budova, liehovar Sedín,
p. stavba súpisné číslo 79,
postavená na pozemku parcelné
číslo 231/16, druh stavby:
poľnohospodárska budova,
vážnica a váha,
q. stavba súpisné číslo 79,
postavená na pozemku parcelné
číslo 231/21, druh stavby:
poľnohospodárska budova,
vážnica a váha,
r.
stavba bez súpisného čísla,
postavená na pozemku parcelné
číslo 231/26, druh stavby:
rozostavaná budova, kotolňa,
s. stavba súpisné číslo 79,
postavená na pozemku parcelné
číslo 231/15, druh stavby:
poľnohospodárska budova,
vážnica a váha
10.11.2019 Nehnuteľnosti nezapísané na Rozostavané stavby
192 563,39 Spoluvlastníctvo
LV číslo 180 vedenom
a. príjem a manipulácia zo
úpadcu
1/1
Okresným úradom Galanta,
surovinami – rozostavaná
k celku
katastrálny odbor, pre okres:
stavba (SO 107) na parcele
Galanta, obec: Veľké Úľany,
231/54,
katastrálne územie: Nové
b. sklad cukru- rozostavaná
Osady
stavba (SO 108) na parcele
231/55,
c. objekt fermentácie-stavebná
časť-rozostavaná stavba (SO
103) na parcele 231/56,
d. sklad výpalkov-stavebná časť
- rozostavaná stavba (SO 104)
h.
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na parcele 231/52,
sklad liehu 1- rozostavaná
stavba (SO 106) na parcele
231/50,
f.
sklad liehu 2- rozostavaná
stavba (SO 105) na parcele
231/51,
g. sklad LVO- rozostavaná
stavba (SO 112) na parcele
231/53,
h. most M1, M2- - rozostavaná
stavba na parcele 231/57,
v zmysle GP číslo 6/2016 vypracovaný
Ing. Ivan Tischljar, schválený Okresným
úradom Galanta, katastrálny odbor dňa
11.02.2016
pod
číslom
76/2016,
a znaleckého posudku číslo 23/2019 zo
dňa 09.10.2019
e.

K098130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata – veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.- aktualizácia v časti nehnuteľného majetku pod
označením „areál Sedín Veľké Úľany“
Deň
Dôvod zápisu
Označenie majetku Súpisová Opis zabezpečovacieho práva
Deň
Dôvod
zápisu
hodnota
vylúčenia vylúčenia
30.01.2015 Nehnuteľnosti zapísané
a. pozemok 1232,20 € Záložné právo uplatnené zo strany SR –
na
LV
číslo
471
parcelné
Daňový úrad Trnava na zabezpečenie
vedenom
Okresným
číslo
daňových pohľadávok, na základe rozhodnutia
úradom
Galanta,
231/13,
zo
dňa
26.03.2014,
číslo
katastrálny odbor, pre
o výmere
9200502/5/1141629/2014/PoMá, právoplatné
okres: Galanta, obec:
244 m2,
dňa 09.05.2014, vykonateľné dňa 24.04.2014,
Veľké Úľany, katastrálne
druh
zabezpečená suma 300,86 €
územie: Nové Osady,
pozemku:
vo výške podielu 1/1 k
zastavané
celku
plochy a
nádvoria,
pozemok
je
evidovaný
ako
parcela
registra
„C“ na
katastráln
ej mape,
b.

pozemok
parcelné
číslo 237,
o výmere
56 m2,
druh
pozemku:
zastavané
plochy a
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nádvoria,
pozemok
je
evidovaný
ako
parcela
registra
„C“ na
katastráln
ej mape,

K098131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Planka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica ..., 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/4/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 17.01.2019, sp. zn. 25OdK/4/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 20/2019 zo dňa 29.01.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vladimír Planka, nar. 14.03.1985,
trvale bytom Senica, 905 01 Senica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vladimír Planka, nar. 14.03.1985, trvale
bytom Senica, 905 01 Senica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca
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K098132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Bartakovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 164, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo
SR - Colný úrad Trnava, vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu. Kolo:
Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom súboru nehnuteľného majetku.
Názov *

Druh pozemku Výmera
*
[m2]

50.
51.
52.
53.

ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA

6013
5467
4478
5718

Názov
Kód štátu
katastrálneho
*
územia
SVK
Trstice
SVK
Trstice
SVK
Trstice
SVK
Trstice

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely

Spoluvlastnícky
úpadcu

1835
1835
1835
1835

1/4
1/4
1/4
1/4

1877
1878
2752
2753

podiel Súpisová
[EUR]

hodnota

1172,54
1066,07
873,21
1115,01

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Silvester Bartakovics –
KONKURZ – Verejné ponukové konanie 2 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu
kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu
fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO,
DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania zabezpečenému veriteľovi, ten
rozhodne kto je úspešným účastníkom konania. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania správca spíše
kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie
verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si
nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka
na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní
do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným
účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok.
Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi
vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v
ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť každú
ponuku, ktorú odmietne zabezpečený veriteľ, aj keď táto ponuka má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa 12.11.2019
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K098133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Bartakovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikovo 164, 925 04 Tomášikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad
Trnava, vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca
je vlastníkom nehnuteľného majetku.
Názov *

Druh pozemku Výmera
*
[m2]

19.

ORNA_PODA 21166

Názov
Kód štátu
katastrálneho
*
územia
SVK
Trstice

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely

Spoluvlastnícky
úpadcu

3152

462/28224

750/8

podiel Súpisová
[EUR]

hodnota

270,27

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Silvester Bartakovics –
KONKURZ – Verejné ponukové konanie 3 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu
kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu
fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO,
DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania zabezpečenému veriteľovi, ten
rozhodne kto je úspešným účastníkom konania. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania správca spíše
kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie
verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si
nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka
na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní
do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným
účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok.
Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi
vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v
ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť každú
ponuku, ktorú odmietne zabezpečený veriteľ, aj keď táto ponuka má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa 12.11.2019

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

87

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

K098134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihoková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Renata Petrová, správca dlžníka Monika Mihoková, narodená 20.11.1973, trvale bytom Ulica J. G.
Tajovského 7951/21, 917 08 Trnava, týmto na základe ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz končí.

K098135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEGO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatovská 2376 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29R/3/2012 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29R/3/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie dozorného správcu o splnení reštrukturalizačného plánu spoločnosťou MEGO s.r.o.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 29R/3/2012 zo dňa 06.07.2012, vydaným v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: MEGO s.r.o. so sídlom Zlatovská 2376, 911 05 Trenčín, IČO: 36 342 823, Slovenská
republika, ktorým sa povoľuje reštrukturalizácia dlžníka, došlo k ustanoveniu fyzickej osoby: Mgr. Branislav
Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441 770, zapísanej v Zozname správcov,
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510, do funkcie správcu,
s dátumom uverejnenia uznesenia v Obchodom vestníku dňa 12.07.2012.
Uznesením Okresného súdu Trenčín, spisová značka 29R/3/2012 zo dňa 14.03 2013, vydaným v právnej veci
návrhu na potvrdenie schváleného reštrukturalizačného plánu došlo k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu
súdom, pričom nastali účinky podľa § 155 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov ( ďalej len ako: „ZKR“ )
Dozorný správca týmto, v súlade s § 165 ods. 1 ZKR oznamuje úplné splnenie reštrukturalizačného plánu
spoločnosťou MEGO s.r.o..
Podľa § 165 ZKR: Po úplnom splnení plánu dozorný správca bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznam
o ukončení dozornej správy. Zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú účinky dozornej správy a
funkcia dozorného správcu.

Mgr. Branislav Zemanovič
dozorný správca MEGO, s.r.o..
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K098136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bačíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojtín 236, 020 72 Mojtín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Správca úpadcu v zmysle ustanovenia § 70 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov preraďuje výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776, po už
uspokojenom zabezpečovacom práve zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po jeho uspokojení, do všeobecnej
podstaty:
Preradenie výťažku podľa § 70 ods. 2 ZKR predstavuje : 1 930,12 EUR

JUDr. Matúš Košara
správca

K098137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB RECYKLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 339 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota

Typ
súpisovej Celková
položky
suma
EURO
Peňažná
12 500
pohľadávka

Dlžník - žalovaný

Právny dôvod vzniku

Ing.
Miroslav
Matejka,
PhD.,
nar. Zmluvná pokuta - rozsudok Okresného súdu Trenčín, sp.
12.02.1963, bytom Pod Juhom 3438/7, zn. 38NcKR/14/2019-25 zo dňa 08.07.2019
Trenčín

JUDr. Karol Porubčin - správca
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K098138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aschenbrennerová Margaréta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 598 / 598, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/619/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/619/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Margaréta Aschenbrennerová,
nar. 06.06.1987, bytom Ľudovíta Štúra 598/598, 018 63 Ladce, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník “) a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Mária Bustinová, so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Ľ. Štúra
330/5 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 11.11.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

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

V Trenčianskych Tepliciach dňa 11.11.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca
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K098139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Tomík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 15, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/124/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/124/2019
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 v Trenčíne č. k. 38OdK/124/2019-25 zo dňa 19.03.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Karol Tomík, nar. 06.11.1976, Horná Ves 15, 972 48 Horná Ves, dlžník bol oddlžený a zároveň
som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Karol Tomík, nar. 06.11.1976, Horná Ves 15, 972 48 Horná Ves, týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo zoznamu
majetku, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 08.04.2019, zo súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na
základe výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu tvoria obchodné podiely, ktoré správca
neskôr z dôvodu nespeňažiteľnosti vylúčil z konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. V konkurznom konaní žiadny z veriteľov nepoprel prihlásenú pohľadávku iného veriteľa a zároveň
žiadny z veriteľov neprejavil záujem o funkciu zástupcu veriteľov. Na základe týchto skutočností správca
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Karol Tomík, nar. 06.11.1976, Horná Ves 15, 972 48
Horná Ves, končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.

V Považskej Bystrici, dňa 11.11.2019

JUDr. Róbert Fatura, správca

K098140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štábel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 146 / 11, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/469/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/469/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Mgr. Xénia Hofierková, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, S1531, správca dlžníka Peter Štábel, nar.
10.06.1954, trvale bytom M. Rázusa 146/11, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika (ďalej len "Dlžník"),
týmto podľa ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len "ZoKR"), vylučuje zo súpisu majetku Dlžníka nasledovnú hnuteľnú vec, ktorú sa
nepodarilo speňažiť ani v 3. kole ponukového konania, a teda prestala podliehať konkurzu:
Hnuteľná vec: Automobil značky RENAULT LAGUNA, ečv.: TN308CU, VIN: VF1K560G515336742, farba: zelená
metalíza pastelová, druh karosérie AC kombi, dátum prvej evidencie 27.09.1996 , opotrebenie: 90%, primerané
veku, má EK aj TK – platné do 15.10.2020, nachádzajúci sa v Trenčianskej Teplej na adrese trvalého pobytu
Dlžníka, spoluvlastnícky podiel Dlžníka 1/1 (ďalej len "Automobil").
Podľa ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov, ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní
od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca týmto vyzýva veriteľov Dlžníka na uplatnenie vyššie uvedeného práva vo vzťahu k Automobilu, a to
najneskôr do 18.11.2019.
V Trenčíne, dňa 11.11.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Štábel

K098141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišák Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/603/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/603/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca úpadcu Zdenko Mišák, nar. 10.11.1959, Dubnica nad Váhom 018 41 oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
veriteľa:

Dôvera ZP, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SR
IČO: 35942436

Pohľadávka (číslo):
1.
2.

celková prihlásená suma:
2.277,22 €
50,00 €

V Trenčíne, 11.11.2019
JUDr. Darina Válková, správca
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K098142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 381/27, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/488/2018 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/488/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
et speňaženia

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Oľga Černáková, nar. 04.03.1965, bytom
Partizánska 381/27, 907 01 Myjava, SR, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na
speňaženie nasledovného majetku úpadcu:

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 9484, druh pozemku: orná pôda o výmere
3992
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 774,85 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 9506, druh pozemku: orná pôda o výmere
2575
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 499,81 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 9661, druh pozemku: orná pôda o výmere
2723
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 528,53 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 10421, druh pozemku: orná pôda o výmere
2978
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 578,03 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11158, druh pozemku: orná pôda o výmere
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 390,92 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11186, druh pozemku: orná pôda o výmere
2111
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 409,75 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11200, druh pozemku: orná pôda o výmere
2021
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 392,28 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11210/1, druh pozemku: orná pôda o výmere
2723 m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne
územie Brezová pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške
1/1 – súpisová hodnota 528,53 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11446, druh pozemku: orná pôda o výmere
5837
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 1.132,95 Eur

Uvedený majetok bol zapísaný do majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu ako Súpisová zložka
majetku číslo 10, dňa 20.02.2019 bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 36/2019 pod č. K015478.

Podľa § 167f odsek 1 ZKR na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné
konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

Podľa § 167f odsek 4 ZKR exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.

Podľa § 167s ZKR pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.

Podľa § 167n odsek 1 ZKR nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu. Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.

Podľa § 167p odsek 1 ZKR hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka
na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.

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

V zmysle uvedeného správca ponúkam na predaj uvedený majetok úpadcu.

2. Spôsob speňaženia

Na zmluvu, ktorou správca speňaží vyššie uvedený majetok sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o kúpnej zmluve.

Formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
- v prvom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku,
- v druhom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 75% uvedenú v súpise majetku, t.j.
3.926,74 Eur,
- v treťom kole za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% uvedenú v súpise majetku, t.j. 2.617,83 Eur.

Záujemca tiež znáša správny poplatok, spojený s prípadným prevodom nehnuteľností.

3. Podmienky ponukového konania

Nehnuteľnosti sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi alebo proti podstate,
Písomnú záväznú ponuku, je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra
330/5, 914 51 Trenčianske Teplice v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – Oľga Černáková NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní od dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky a
končí desiatym dňom; 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. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

95

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať
a ani vziať späť.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,00 EUR na účet,
SK75 8330 0000 0023 0159 4470 vedený vo Fio banka, a.s., VS 224882018, do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť „Oľga Černáková“, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka po ukončení a vyhodnotení ponukového konania
vrátená na účet, z ktorého bude uhradená.

Ak úspešný záujemca bez rozumného dôvodu odmietne uzatvoriť zmluvu v lehote určenej správcom, správca má
za zmarenie ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej zálohy, ktorá je príjmom
príslušnej všeobecnej podstaty.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich
dní od skončenia ponukového konania.

4. 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,
- presné a úplné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v
zozname majetku určeného na predaj, a ponúknutá suma na odkúpenie predmetu kúpy
- ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.

V prípadne neúplnosti týchto údajov, sa na takúto ponuku neprihliada.

5. 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,
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- 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 15 dní odo dňa oznámenia úspechu vo
verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami
zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, a
teda zmarenie príslušného kola verejného ponukového konania.
- úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet
- všetky náklady súvisiace s prevodom majetku znáša úspešný záujemca.

6. Záverečné ustanovenia

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka. Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia
dôvodu, a to až do podpisu kúpnej zmluvy.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 11.11.2019
JUDr. Mária Bustinová, správca
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K098143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/474/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/474/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Silvia Bezáková rod. Pavleová nar. 28.10.1978, trvale bytom A.Hlinku
1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou podnikajúci pod obchodným menom Silvia Bezáková s miestom
podnikania A.Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 44 499 418 týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35 942 436 v celkovej sume 2 367,61
EUR
/ prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por.č.1 v celkovej sume 2 317,61 EUR a pod
por.č.2 v celkovej sume 50,00 EUR/.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K098144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 329, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1979
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/91/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Ján Husár, nar.: 22.04.1979, bytom: 018 57 Mikušovce 329 (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“) po vylúčený majetku zo súpisu
podľa § 167p ods. 2 ZoKR nezistil žiaden iný majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k. s., správca

K098145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Věra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 264/139 -, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/641/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/641/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľný majetok:

SZL č. 1
1. POZEMOK:
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Trenčianska Teplá
názov k.ú.: Trenčianska Teplá

výmera m2: 198
parc. reg.“E“, č.: 262
spoluvlastnícky podiel:

SZL č. 2
1. POZEMOK:
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Trenčianska Teplá
názov k.ú.: Trenčianska Teplá

výmera m2: 34
parc. reg.“E“, č.: 263
spoluvlastnícky podiel:

1/26

cena: 305,- €
číslo LV: 2922
štát: SR

1/52

cena: 26,- €
číslo LV: 2923
štát: SR

V Trenčíne, 8.11.2019
JUDr. Darina Válková
správca
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K098146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca, so sídlom: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca úpadcu:
ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze, K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694, spisová značka 40
K 2/2014, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 08.07.2016 v zmysle § 92 ods. 1
písm. d ZKR V. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty ako súboru majetku:

Poradové číslo

Popis

Počet kusov

Súpisová
Hodnota majetku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Košeľa
Košeľa dl. r.
Košeľa kr. r.
Nohavice pracovné
Nohavice pánske
Nohavice dámske
Sukňa
Bunda pracovná
Vesta pánska
Sveter pánsky
Pracovná súprava
Polokošeľa
Košeľa dámska
zips 70 cm
spev. pás
reflexná páska
ramienko
Vrecka na obleky
guma
brzda
termofolia
reflex pásik
páska uniform
páska uniform
šnúra
vlizelín
Materiál Duel
gombiky
Fleece tm modrý
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
Košeľovina 9515/95367

214ks
93ks
143ks
39ks
43ks
6ks
3ks
22ks
13ks
3ks
5ks
8ks
6ks
2m
5m
30m
16ks
7ks
70m
10ks
30m
5m
5m
13,5m
15m
200m
8m
80ks
3m
2ks
0,4ks
0,1ks
0,5ks
0,1ks
0,3ks
10m

6420,- Eur
2790,- Eur
4290,- Eur
1170,- Eur
1720,- Eur
210,- Eur
120,- Eur
990,- Eur
325,- Eur
105,- Eur
225,- Eur
160,- Eur
120,- Eur
20,- Eur
25,- Eur
60,- Eur
8,- Eur
35,- Eur
14,- Eur
10,- Eur
60,- Eur
5,- Eur
10,- Eur
27,- Eur
15,- Eur
100,- Eur
16,- Eur
16,- Eur
6,- Eur
1,- Eur
0,40,- Eur
0,10,- Eur
0,50,- Eur
0,10,- Eur
0,30,- Eur
20,- Eur
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
šicia niť
metrový textil Novatex
Pánsky oblek
metr.textil select
Košeľa dl.r.,
Košeľa kr.r.
Opasok pánsky
Manžetové gombíky
Polokošela Por.
Tričko pánske
Pánske pyžamo
Pánska nočná košeľa
Dámska nočná košeľa
Pánske boxerky vian.
Pánske tanga
Pánske boxerky
Pánske slipy
Pánske spodky
Pánske trenky
Pánske tielko
Pánske tričko bez rukávov
Pánske tričko kr.r
Pánske ponožky
Pánsky šál
Dámske spod. Prádlo
Franc. kravata
Motýlik
Príkrčník

3ks
1ks
1ks
6ks
3ks
1ks
2ks
4ks
37,5m
1785ks
619ks
29ks
37ks
5ks
46ks
3ks
3ks
1ks
8ks
11ks
47ks
30ks
2ks
12ks
2ks
13ks
33ks
44ks
2ks
8ks
8ks
3ks
3ks

Deň vydania: 14.11.2019
3,- Eur
1,- Eur
1,- Eur
6,- Eur
3,- Eur
1,- Eur
2,- Eur
4,- Eur
150,- Eur
53550,- Eur
18570,- Eur
435,- Eur
555,- Eur
150,- Eur
1150,- Eur
60,- Eur
75,- Eur
25,- Eur
120,- Eur
110,- Eur
564,- Eur
300,- Eur
40,- Eur
120,- Eur
24,- Eur
130,- Eur
396,- Eur
132,- Eur
30,- Eur
120,- Eur
120,- Eur
45,- Eur
45,- Eur

Ohliadka jednotlivých zložiek súboru majetku sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom a po
uhradení preddavku na náklady spojené so zabezpečením ohliadky vo výške 100 EUR

Podmienky predaja a cena: Súbor majetku úpadcu sa bude predávať v celku za najvyššie ponúknutú cenu,
minimálne však za cenu 33.645,99,- Eur, čo zodpovedá 50 % celkovej súpisovej hodnote tohto majetku.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 25% minimálnej ponuky na kúpnu cenu, t. j. vo výške 8.411,50,- Eur musí byť
zložený na účet správcu v Tatra banke, a. s., č. účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu.

Lehota na podanie ponuky: Ponuky je potrebné podať do 15 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na ich
podanie. Odovzdanie zásielky v lehote na podávanie ponúk na poštovú prepravu v posledný deň lehoty sa
považuje za doručenie v lehote. Za deň zverejnenia sa považuje nasledujúci deň po dni vydania predmetnej
čiastky Obchodného vestníka, v ktorom bude informácia o tomto verejnom ponukovom konaní.
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Forma účasti záujemcu: Forma účasti záujemcu: Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi konkurznej
podstaty na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu ARAMIS TRADE, s.r.o. v
konkurze, ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA
– ARAMIS TRADE - NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného konania: 40K/2/2014. Obálka musí
byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude prihláška
odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená SKP, nemožno dodatočne dopĺňať alebo meniť.

Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom. V prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí byť
opatrený odtlačkom pečiatky, pokiaľ to vyžaduje doložka konania za spoločnosť
- v prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej
výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou
a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu
zmluvy do 7 dní odo dňa písomnej výzvy správcu,
- záväzok, že za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu vo vyššie uvedenej lehote, zaplatí správcovi
zmluvnú pokutu vo výške 25 % zo sumy preddavku na kúpnu cenu, ktorú sumu môže správca stiahnuť z vloženej
kúpnej ceny a záväzok, že ako kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych práv ako aj
všetky náklady súvisiace s prevzatím majetku do svojej dispozície vrátane odvozu. Tieto písomné záväzky musí
záujemca samostatne vlastnoručne podpísať.
- výpis z banky o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a. s.
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598,
- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny.
Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradovým číslom,
Otváranie obálok:
- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, termín správca oznámi veriteľskému výboru v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.
Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa otvárania obálok,
- o vyhodnotení správca neodkladne informuje veriteľský výbor,
- v prípade zhody navrhnutej kúpnej ceny viacerými záujemcami správca víťaza určí žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,
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- v lehote 7 do pracovných dní od vyhodnotenia ponúk SKP písomne vyzve víťaza verejného ponukového konania
na úhradu zostatku kúpnej ceny tvoriaceho rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou
a po jej úhrade na uzavretie kúpnej zmluvy. Ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového
konania. Neúspešným záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú
kúpnu cenu,
- SKP si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca je oprávnený
všetky ponuky odmietnuť len pre nesplnenie podmienok,
- Veriteľský výbor a zabezpečení veritelia majú právo, každý jednotlivo (veriteľský výbor ako kolektívny orgán)
neprimerane nízku ponuku kúpnej ceny s prihliadnutím na súpisovú hodnotu predávaného majetku odmietnuť
a uložiť správcovi pokyn pokračovať v speňažovaní vyhlásením ďalšieho kola verejného ponukového konania.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K098147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 689, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 348 694
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca, so sídlom: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, správca úpadcu:
ARAMIS TRADE, s.r.o. v konkurze, K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO: 36 348 694, spisová značka 40
K 2/2014, vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom Veriteľského výboru zo dňa 08.07.2016 v zmysle § 92 ods. 1
písm. d ZKR V. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty ako súboru majetku:

Poradové číslo

Popis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Registračná pokladňa
Peňažná zásuvka 5B/5C
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Monorám 8,2 MHz chrom
Deaktivátor papierových etikiet 8,2 MHz
Deaktivátor papierových etikiet 8,2 MHz
Monorám 8,2 MHz chrom
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Stojan na odevy chrom
Stojan na odevy chrom
Stolička

Počet kusov
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks

Súpisová
Hodnota majetku
150,- Eur
100,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
250,- Eur
150,- Eur
150,- Eur
250,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
50,- Eur
50,- Eur
30,- Eur
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16
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18
19
20
21
22
23
24
25
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Kancelársky stôl
zásuvkový kontajner
Fotoaparát SONY
Monorám 8,2 MHz chrom
Deaktivátor papierových etikiet 8,2 MHz
Stolička
Počítačová zostava
Kreslo kancelárske
Kreslo kancelárske
Stolička
ZP-pult predajný
Policový systém

Deň vydania: 14.11.2019
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
2ks

1súbor

150,- Eur
80,- Eur
150,- Eur
250,- Eur
150,- Eur
30,- Eur
200,- Eur
60,- Eur
60,- Eur
30,- Eur
400,- Eur
500,- Eur

Ohliadka jednotlivých zložiek súboru majetku sa bude konať po predchádzajúcej dohode so správcom a po
uhradení preddavku na náklady spojené so zabezpečením ohliadky vo výške 100 EUR

Podmienky predaja a cena: Súbor majetku úpadcu sa bude predávať v celku za najvyššie ponúknutú cenu,
minimálne však za cenu 1.414,- Eur, čo zodpovedá 35 % celkovej súpisovej hodnoty tohto majetku.
Preddavok na kúpnu cenu vo výške 25% minimálnej ponuky na kúpnu cenu, t. j. vo výške 353,50,- EUR musí byť
zložený na účet správcu v Tatra banke, a. s., č. účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
Preddavok na kúpnu cenu sa započítava do kúpnej ceny úspešného záujemcu.

Lehota na podanie ponuky: Ponuky je potrebné podať do 15 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na ich
podanie. Odovzdanie zásielky v lehote na podávanie ponúk na poštovú prepravu v posledný deň lehoty sa
považuje za doručenie v lehote. Za deň zverejnenia sa považuje nasledujúci deň po dni vydania predmetnej
čiastky Obchodného vestníka, v ktorom bude informácia o tomto verejnom ponukovom konaní.

Forma účasti záujemcu: Forma účasti záujemcu: Záujemca o kúpu musí doručiť ponuku správcovi konkurznej
podstaty na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu ARAMIS TRADE, s.r.o. v
konkurze, ul. J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA
– ARAMIS TRADE - NEOTVÁRAŤ“ s označením spisovej značky konkurzného konania: 40K/2/2014. Obálka musí
byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie. Bez tohto zabezpečenia bude prihláška
odmietnutá. Ponuku, ktorá bola písomne doručená SKP, nemožno dodatočne dopĺňať alebo meniť.

Písomná ponuka musí obsahovať:
- vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
- písomná ponuka fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom. V prípade právnickej osoby
štatutárnym zástupcom, ktorý je v súlade s podpisovým právom zakotveným v obchodnom registri a musí byť
opatrený odtlačkom pečiatky, pokiaľ to vyžaduje doložka konania za spoločnosť
- v prípade právnickej osoby aj originál výpisu z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
- písomný záväzok záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní uhradí do 10 dní odo dňa písomnej
výzvy správcu zostatok kúpnej ceny tvoriaci rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou
a následne uzavrie so správcom kúpnu zmluvu, ktorou správca prevedie na záujemcu všetky práva k predmetu
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zmluvy do 7 dní odo dňa písomnej výzvy správcu,
- záväzok, že za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu vo vyššie uvedenej lehote, zaplatí správcovi
zmluvnú pokutu vo výške 25 % zo sumy preddavku na kúpnu cenu, ktorú sumu môže správca stiahnuť z vloženej
kúpnej ceny a záväzok, že ako kupujúci bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckych práv ako aj
všetky náklady súvisiace s prevzatím majetku do svojej dispozície vrátane odvozu. Tieto písomné záväzky musí
záujemca samostatne vlastnoručne podpísať.
- výpis z banky o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a. s.
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598,
- číslo účtu pre prípad neúspešnosti v ponukovom konaní za účelom vrátenia uhradeného preddavku kúpnej ceny.
Ponuky doručené správcovi včas sa vyznačia nasledovne:
- dátum, kedy boli doručené,
- hodinu, kedy boli doručené,
- poradovým číslom,
Otváranie obálok:
- otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie
ponúk, termín správca oznámi veriteľskému výboru v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
- o otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol.
Vyhodnotenie:
- vyhodnotenie zistených ponúk správca vykoná najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa otvárania obálok,
- o vyhodnotení správca neodkladne informuje veriteľský výbor,
- v prípade zhody navrhnutej kúpnej ceny viacerými záujemcami správca víťaza určí žrebom,
- o výsledku ponukového konania správca informuje záujemcov písomne,
- v lehote 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk SKP písomne vyzve víťaza verejného ponukového konania na
úhradu zostatku kúpnej ceny tvoriaceho rozdiel medzi zloženým preddavkom a ponúknutou kúpnou cenou a po jej
úhrade na uzavretie kúpnej zmluvy. Ostatným účastníkom oznámi výsledok verejného ponukového konania.
Neúspešným záujemcom do 7 pracovných dní od vyhodnotenia vráti uhradený preddavok na ponúkanú kúpnu
cenu,
- SKP si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, ktoré boli dodatočne menené a dopĺňané. Správca je oprávnený
všetky ponuky odmietnuť len pre nesplnenie podmienok,
- Veriteľský výbor a zabezpečení veritelia majú právo, každý jednotlivo (veriteľský výbor ako kolektívny orgán)
neprimerane nízku ponuku kúpnej ceny s prihliadnutím na súpisovú hodnotu predávaného majetku odmietnuť
a uložiť správcovi pokyn pokračovať v speňažovaní vyhlásením ďalšieho kola verejného ponukového konania.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
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K098148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adela Bukajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 4485/203, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/454/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/454/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Adela Bukajová nar. 8.12.1982 trvale bytom Rozkvet 4485/203 Považská
Bystrica v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/454/2019 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, 1 boulevard Haussmann 750 09 Paríž, Francúzsko, zapísaná
v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542097902 konajúca na území SR prostredníctvom BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej banky so sídlom Karadžičova 2 Bratislava, IČO:
47258713 v celkovej sume 3 974,58 EUR
/Uplatnená Prihláškou pohľadávky pod por.č.1 v celkovej sume 3921,47 EUR a Prihláškou pohľadávky por.č.2
v celkovej sume 53,11 EUR/.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K098149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordán Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 0, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/683/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/683/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO 35 717 769
Prihlásená suma celkom: 1498,14,-€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-TP-1
JUDr. Alojz Žitník – správca

K098150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petruška Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 719 / 61, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/538/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/538/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

HNUTEĽNÁ VEC
Druh

osobné motorové vozidlo Chrysler Voyager, AC kombi

VIN

1C4GHN4M5RU529869

EČ

PD751AF

Farba

červená

Rok výroby

1998

Podiel

1/1

Súpisová hodnota

100,-€

Stav

Auto je v stave primeranom veku. V súčasnosti je nepojazdné.

V Trenčíne, 11.11.2019
JUDr. Darina Válková
správca

K098151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halbavý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 164 / 51, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

P.č.
30.

názov

obdobie:

príjem úpadcu

09/2019

súpisová hodnota v €:
696,40 €

V Trenčíne, 11.11.2019
JUDr. Darina Válková
správca

K098152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrohajský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
28.októbra 1174 / 23, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2013 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

P.č.
21.

názov
príjem úpadcu

obdobie:

súpisová hodnota v €:

09/2019

62,16 €

V Trenčíne, 11.11.2019
JUDr. Darina Válková
správca

K098153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Javorek Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

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

108

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/636/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/636/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
BA One, s.r.o., Grosslingová 4, Bratislava- Staré Mesto, IČO 36 722 316
Prihlásená suma celkom: 906,99,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-BO-1
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K098154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Orlita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Zábrehom I. 469/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/291/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/291/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka Marián Orlita, nar. 18.8.1983, trvale bytom Nad Zábrehom I. 469/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
oznamuje, že zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 129/2019 dňa
08.07.2019 vylučuje súpisovú zložku č. 1, a to osobné vozidlo zn. FIAT BRAVA, ev. č. IL306BH, VIN:
ZFA18200004777990 v súpisovej hodnote 650,00 € z dôvodu, že sa tento majetok dlžníka nepodarilo speňažiť
ani v treťom kole ponukového konania, v dôsledku čoho, s poukazom na ust. § 167p ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení prestal tento majetok podliehať konkurzu.

K098155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske neuvedené, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/504/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/504/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Dagmar Rácová nar. 16.3.1975 trvale bytom Partizánske v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40OdK/504/2019 týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 28 ods.3 a ustanovením § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Správa majetku mesta n.o. Partizánske, ul. 29.augusta 1191/51 Parizánske IČO: 37923145 v celkovej sume
8 810,83 EUR
/uplatnená Prihláškou pohľadávky pod por.č.1 v celkovej sume 5 283,76 EUR a Prihláškou pohľadávky pod
por.č.2 v celkovej sume 3 527,07 EUR/.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K098156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Orlita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Zábrehom I. 469/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/291/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust.
§167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Z tohto dôvodu v súlade s ust.
§167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Marián Orlita, nar. 18.8.1983, trvale bytom Nad Zábrehom I. 469/4, 018 41 Dubnica
nad Váhom sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marián Orlita, nar. 18.8.1983, trvale bytom Nad Zábrehom I. 469/4,
018 41 Dubnica nad Váhom zrušuje.

K098157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remišová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1972
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/509/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/509/2019
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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Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Ivana Remišová, nar.: 16.05.1972, bytom: 017 01 Považská Bystrica (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K098158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou -, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/480/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/480/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Roman Rác, nar.: 20.01.1970, bytom: 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K098159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udiča 0, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/486/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/486/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO 35 724 803
Prihlásená suma celkom: 7 252,57,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-EKSIS-1
JUDr. Vladimír Žitník – správca

K098160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 716/47, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/619/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/619/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Zuzana MARTINKOVÁ, nar. 17.05.1981, trvale bytom Handlová, občan SR, pod sp. zn.:
38OdK/619/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Zuzana MARTINKOVÁ, nar. 17.05.1981, trvale
bytom Handlová, občan SR, pod sp. zn.: 38OdK/619/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 11. novembra 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K098161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Brutovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nozdrkovce 1927/14, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/350/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/350/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Brutovský, nar. 08.06.1976, trvale bytom Nozdrkovce 1927/14, 911
01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Marek Brutovský - MASK s miestom podnikania Gen. Svobodu
2753/7, 911 08 Trenčín, IČO 40 820 696, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 157/2019 dňa 15.08.2019:
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo
súp.
zložky

1

Popis

Výrobné číslo

Príves
VIN:
nákladný U5RV040017S000263

Evidenčné
číslo

Dátum
prvej
evidencie

Farba

TN547YF

7.8.2007

Strieborná
metalíza
svetlá

Súpisová
Stav
Umiestnenie hodnota v
opotrebenia
€

nepojazdný

Nozdrkovce

170,00

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu
ust. § 167h ods.
1 ZKR - majetok
patriaci
dlžníkovi

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 40OdK/350/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
4. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
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konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K098162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samešová Valeria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záblatská 113, 911 05 Trenčín - Záblatie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/628/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/628/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Valéria SAMEŠOVÁ, nar. 14.09.1959, trvale bytom Záblatská 287/113, 911 05
Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/628/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Valéria SAMEŠOVÁ, nar. 14. 09. 1959,
trvale bytom Záblatská 287/113, 911 05 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/628/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 11. novembra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K098163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 325, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/375/2019 S41
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14.11.2019

Okresný súd Trenčín
38OdK/375/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka Marta Bangová, rod. Toráčová, nar. 14.05.1963, trvale bytom 916 22 Podolie 325 oznamuje, že
zo súpisu všeobecnej podstaty vylučuje nasledovnú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Číslo súp.
zložky
1

Popis

Register a číslo zápisu

Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v
Obchodný register Okresného súdu
spoločnosti Mont-Stav Slovakia s.r.o., so sídlom Podolie 325, 916
Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.
22 Podolie, IČO: 52 443 213
38444/R

Súpisová Výťažok v
hodnota v €
€
5 000,00

0,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 29.10.2019
Dôvod vylúčenia zo súpisu: Majetok dlžníka speňažovaný v súlade s ust. § 167q ods. 3 ZKR prestal podliehať
konkurzu podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR, pretože sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní. Na
zverejnené ponuky nereagoval žiaden záujemca a o speňažovaný majetok neprejavil záujem ani žiaden z
prihlásených veriteľov.

K098164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 325, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/375/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/375/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust.
§167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Z tohto dôvodu v súlade s ust.
§167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Marta Bangová, rod. Toráčová, nar. 14.05.1963, trvale bytom 916 22 Podolie 325
sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marta Bangová, rod. Toráčová, nar. 14.05.1963, trvale bytom 916
22 Podolie 325 zrušuje.
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K098165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lelovská 660/11, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/303/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Mária Gazdíková, sp.
zn. 40OdK/303/2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Mária GAZDÍKOVÁ, nar. 11.07.1984, trvale bytom
Lelovská 660/11, 972 11 Nováky, občan SR, v súlade s § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZKR
vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, na
speňaženie hnuteľných vecí.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 205/2019 zo dňa 23. októbra 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 11. novembra 2019 do 14:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 11. novembra 2019 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 2
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 2 ponuka a taktiež boli zložené zálohy zo strany záujemcov.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 11. novembra 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K098166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustínová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 377, 916 27 Částkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/183/2018 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/183/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
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OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Iveta Augustínová, rod. Čechvalová, nar.: 24.08.1957, trvale bytom 916 27 Častkovce 377 (ďalej len ako
„dlžník“), týmto oznamuje, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Iveta Augustínová,
sa po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Iveta Augustínová v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 11.11.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K098167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornáček Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 0, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/590/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/590/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Lukáš Hornáček, nar. 06. 12. 1985, trvale bytom Bzince pod Javorinou, občan
SR pod sp. zn.: 40OdK/590/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Lukáš Hornáček, nar. 06. 12. 1985,
trvale bytom Bzince pod Javorinou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/590/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 11. novembra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K098168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Figura Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 294, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/642/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/642/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 14.11.2019

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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Ivan FIGURA, nar. 02. 06. 1967, trvale bytom 913 07 Bošáca 294, občan SR pod
sp. zn.: 40OdK/642/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Ivan FIGURA, nar. 02. 06. 1967, trvale
bytom 913 07 Bošáca 294, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/642/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 11. novembra 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K098169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa v prvom poradí: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, IČO:
424995000013, K dolnej stanici 22, Trenčín, č. pohľadávok v zozname pohľadávok 1 - 5:
č.
zl.

štát obec

k. ú.

LV

1

SR Nová Dubnica

Nová Dubnica

2775 C

2

SR

3
4

5

Dubnica
nad Dubnica
nad
5163
Váhom
Váhom
SR Nová Dubnica
Nová Dubnica
2730
Trenčianske
Trenčianske
SR
3007
Teplice
Teplice

SR

Trenčianske
Teplice

Trenčianske
Teplice

regis.

parc. č.

druh pozemku

výmera
m2

zastavaná plocha a
27
nádvorie
zastavaná plocha a
1266/156
19
nádvorie
1386
orná pôda
2 485
340/4

C

E
C,
spoločná
1045/5
nehnuteľnosť
1045/1
C,
spoločné
2488
nehnuteľnosti
2501
1492
1094
E,
spoločné
1095
nehnuteľnosti
2229

v

podiel

súpisová
hodnota

1/1

1 350,00 €

1/1

1 000,00 €

5/24

160,00 €

ostatná plocha

57

5/6984 1,00 €

lesný
lesný
lesný
lesný
lesný
lesný

11 209
136 761
119 543
50 275
257
17 475

5/6984 250,00 €

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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Deň vydania: 14.11.2019

K098170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miček Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plevník-Drienové 0, 018 26 Plevník-Drienové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1993
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/632/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/632/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Ladislav Miček, nar. 13.10.1993, trvale bytom 018 26 Plevník-Drienové,
týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 3 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K098171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harušincová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slopná 27 -, 018 21 Slopná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/217/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/217/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto zverejňuje súpis majetku podstát - všeobecná podstata po vykonaní gramatických a obsahových
korekcií.

Súpis majetku podstát – všeobecná podstata

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.11.2019

Veronika Harušincová
27 Slopná 018 21

Slovenská republika
dátum narodenia: 10.10.1959

V právnej veci úpadcu Veronika Harušincová, sp. zn.: 22OdK/217/2018, správca vyhotovuje súpis majetku podstát
– všeobecná podstata:

1.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2400
11198
Lesný pozemok
1451
Slovenská republika
Slopná
Slopná
146/11200
20,00
Nie

2.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2450
2851
Lesný pozemok
1453
Slovenská republika
Slopná
Slopná
11/2850
10,00
Nie

3.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
2477
7172
Lesný pozemok
1803

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
5/7173
20,00
Nie

4.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2502
106996
Lesný pozemok
1809
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

5.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2503
9781
Lesný pozemok
1809
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
10,00
Nie

6.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:

Pozemok parcely registra „C“
2504
473084
Lesný pozemok
1809
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295

Deň vydania: 14.11.2019
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Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

100,00
Nie

7.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1038/2
322
Orná pôda
1076
Slovenská republika
Slopná
Slopná
1/30
5,00
Nie

8.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
175
449
Zastavaná plocha a nádvorie
104
Slovenská republika
Slopná
Slopná
1/12
5,00
Nie

9.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
176
203
Záhrada
104
Slovenská republika
Slopná
Slopná
1/12
5,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019
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10.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1755
3000
Trvalý trávnatý porast
1460
Slovenská republika
Slopná
Slopná
315/3000
5,00
Nie

11.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2409
15616
Lesný pozemok
1463
Slovenská republika
Slopná
Slopná
251/15617
100,00
Nie

12.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2486
52149
Lesný pozemok
1785
Slovenská republika
Slopná
Slopná
205/52149
100,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019
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13.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2390
53930
Lesný pozemok
1468
Slovenská republika
Slopná
Slopná
14/53930
100,00
Nie

14.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2397
2591
Lesný pozemok
1471
Slovenská republika
Slopná
Slopná
16/2588
50,00
Nie

15.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1102
387
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

16.
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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1168
1177
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

17.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1194
1111
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

18.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1245
173
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

19.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
1246
1175
Ostatná plocha
1476

Deň vydania: 14.11.2019
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Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

20.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1247
1217
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

21.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1248
163
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

22.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:

Pozemok parcely registra „C“
1254

Deň vydania: 14.11.2019
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Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

903
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

23.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1303
286
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

24.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1304
651
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,0
Nie

25.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:

Pozemok parcely registra „C“
1305
70
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slopná
8/8295
5,00
Nie

26.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1320
2068
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

27.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1321
429
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

28.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):

Pozemok parcely registra „C“
1352
271
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Nie

29.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1370
29396
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

30.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1371
2666
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

31.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1372
1477
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
20,0
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1377
5179
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,0
Nie

33.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1381
4212
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

34.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1384
414
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

35.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):

Pozemok parcely registra „C“
1385
973

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
10,00
Nie

36.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1386
784
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

37.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1387
713
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

38.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:

Pozemok parcely registra „C“
1395
137
Ostatná plocha

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

39.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1396
926
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
10,00
Nie

40.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1400
1376
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

41.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:

Pozemok parcely registra „C“
1403
9208
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
-

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

8/8295
100,00
Nie

42.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1713
615
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

43.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1926
1163
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

44.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1927
2299
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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45.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2359
31000
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

46.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2391
9021
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

47.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2392/1
6392
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

48.
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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2393
18309
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

49.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2394
12024
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

50.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2396
7673
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

51.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
2398
7260
Lesný pozemok
1476

Deň vydania: 14.11.2019

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

135

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

52.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2399
6124
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

53.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2440
9288
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

54.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:

Pozemok parcely registra „C“
2441/1
97344
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

200,00
Nie

55.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2453
57475
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

56.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2487
63443
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
200,00
Nie

57.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2488
5994
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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58.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1402/1
205764
Trvalý trávnatý porast
1477
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
300,00
Nie

59.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1120
473
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

60.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1121
80
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

61.
Nehnuteľnosť:

Pozemok parcely registra „C“

Deň vydania: 14.11.2019

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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Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

1123
280
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

62.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1402/2
6161
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

63.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1414
45297
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

64.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:

Pozemok parcely registra „C“
1480
275
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika

Deň vydania: 14.11.2019

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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Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

65.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1481
2945
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

66.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1491
745
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

67.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:

Pozemok parcely registra „C“
1525
371
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
-

Deň vydania: 14.11.2019

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

140

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

25,00
Nie

68.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1532
8635
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

69.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1666
12011
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

70.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1712
81
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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71.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2164
1388
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

72.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2166
71
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

73.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2167
667
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

74.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2168
478
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

75.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2169
1547
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

76.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2362
217414
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
300,00
Nie

77.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
2373
69994
Lesný pozemok
1478

Deň vydania: 14.11.2019

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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Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

78.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2401
1215
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

79.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2402
56498
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
200,00
Nie

80.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:

Pozemok parcely registra „C“
2403
28952
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295

Deň vydania: 14.11.2019

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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Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

200,00
Nie

81.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2404
8955
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

82.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2445/1
110662
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

83.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:

Pozemok parcely registra „C“
2446
250
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná

Deň vydania: 14.11.2019

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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Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slopná
8/8295
2,00
Nie

84.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2447
196
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
25,00
Nie

85.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2448
494
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

86.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):

Pozemok parcely registra „C“
2449
3052
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00

Deň vydania: 14.11.2019

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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Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Nie

87.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2469
37662
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

88.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2472
12227
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

89.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2475
15034
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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90.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2476
62764
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

91.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2489
29316
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

92.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2395
6335
Lesný pozemok
1783
Slovenská republika
Slopná
Slopná
5/6338
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.11.2019

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Veronika Harušincová
číslo konania: 22OdK/217/2018
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K098172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harušincová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slopná 27 -, 018 21 Slopná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/217/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/217/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Veronika Harušincová
27 Slopná 018 21

Slovenská republika
dátum narodenia: 10.10.1959

V právnej veci dlžníka Veronika Harušincová, sp. zn.: 22OdK/217/2018 správca týmto zverejňuje majetok dlžníka,
ktorý ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ZKR, pričom
predávaným majetkom dlžníka je:

1.

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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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2400
11198
Lesný pozemok
1451
Slovenská republika
Slopná
Slopná
146/11200
20,00
Nie

2.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2450
2851
Lesný pozemok
1453
Slovenská republika
Slopná
Slopná
11/2850
10,00
Nie

3.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2477
7172
Lesný pozemok
1803
Slovenská republika
Slopná
Slopná
5/7173
20,00
Nie

4.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
2502
106996
Lesný pozemok
1809

Deň vydania: 14.11.2019

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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Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

5.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2503
9781
Lesný pozemok
1809
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
10,00
Nie

6.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2504
473084
Lesný pozemok
1809
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

7.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:

Pozemok parcely registra „C“
1038/2
322
Orná pôda
1076
Slovenská republika
Slopná
Slopná
1/30

Deň vydania: 14.11.2019

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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Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

5,00
Nie

8.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
175
449
Zastavaná plocha a nádvorie
104
Slovenská republika
Slopná
Slopná
1/12
5,00
Nie

9.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
176
203
Záhrada
104
Slovenská republika
Slopná
Slopná
1/12
5,00
Nie

10.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:

Pozemok parcely registra „C“
1755
3000
Trvalý trávnatý porast
1460
Slovenská republika
Slopná
Slopná
-

Deň vydania: 14.11.2019

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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Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

315/3000
5,00
Nie

11.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2409
15616
Lesný pozemok
1463
Slovenská republika
Slopná
Slopná
251/15617
100,00
Nie

12.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2486
52149
Lesný pozemok
1785
Slovenská republika
Slopná
Slopná
205/52149
100,00
Nie

13.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2390
53930
Lesný pozemok
1468
Slovenská republika
Slopná
Slopná
14/53930
100,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2397
2591
Lesný pozemok
1471
Slovenská republika
Slopná
Slopná
16/2588
50,00
Nie

15.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1102
387
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

16.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1168
1177
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

17.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1194
1111
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

18.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1245
173
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

19.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1246
1175
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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20.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1247
1217
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

21.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1248
163
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

22.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1254
903
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

23.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:

Pozemok parcely registra „C“
1303

Deň vydania: 14.11.2019

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

156

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

286
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

24.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1304
651
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,0
Nie

25.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1305
70
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

26.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:

Pozemok parcely registra „C“
1320
2068
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slopná
8/8295
5,00
Nie

27.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1321
429
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

28.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1352
271
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

29.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):

Pozemok parcely registra „C“
1370
29396
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Nie

30.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1371
2666
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

31.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1372
1477
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
20,0
Nie

32.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1377
5179
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,0
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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33.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1381
4212
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

34.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1384
414
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

35.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1385
973
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
10,00
Nie

36.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):

Pozemok parcely registra „C“
1386
784

Deň vydania: 14.11.2019

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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Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

37.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1387
713
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
5,00
Nie

38.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1395
137
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

39.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:

Pozemok parcely registra „C“
1396
926
Trvalý trávnatý porast

Deň vydania: 14.11.2019

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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Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
10,00
Nie

40.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1400
1376
Trvalý trávnatý porast
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

41.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1403
9208
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

42.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:

Pozemok parcely registra „C“
1713
615
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
-

Deň vydania: 14.11.2019

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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Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

8/8295
50,00
Nie

43.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1926
1163
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

44.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1927
2299
Ostatná plocha
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

45.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2359
31000
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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46.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2391
9021
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

47.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2392/1
6392
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

48.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2393
18309
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

49.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2394
12024
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

50.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2396
7673
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

51.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2398
7260
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

52.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
2399
6124
Lesný pozemok
1476

Deň vydania: 14.11.2019

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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Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

53.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2440
9288
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

54.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2441/1
97344
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
200,00
Nie

55.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:

Pozemok parcely registra „C“
2453
57475
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295

Deň vydania: 14.11.2019

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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Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

150,00
Nie

56.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2487
63443
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
200,00
Nie

57.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2488
5994
Lesný pozemok
1476
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

58.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1402/1
205764
Trvalý trávnatý porast
1477
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
300,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

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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59.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1120
473
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

60.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1121
80
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

61.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1123
280
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

62.
Nehnuteľnosť:

Pozemok parcely registra „C“

Deň vydania: 14.11.2019

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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Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

1402/2
6161
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

63.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1414
45297
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

64.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1480
275
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

65.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:

Pozemok parcely registra „C“
1481
2945
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika

Deň vydania: 14.11.2019

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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Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

66.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1491
745
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

67.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1525
371
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
25,00
Nie

68.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:

Pozemok parcely registra „C“
1532
8635
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
-

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

150,00
Nie

69.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1666
12011
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

70.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
1712
81
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

71.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2164
1388
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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72.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2166
71
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,50
Nie

73.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2167
667
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

74.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2168
478
Ostatná plocha
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

75.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2169
1547
Trvalý trávnatý porast
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

76.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2362
217414
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
300,00
Nie

77.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2373
69994
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

78.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:

Pozemok parcely registra „C“
2401
1215
Lesný pozemok
1478

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

79.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2402
56498
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
200,00
Nie

80.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2403
28952
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
200,00
Nie

81.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:

Pozemok parcely registra „C“
2404

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

8955
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

82.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2445/1
110662
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

83.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2446
250
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
2,00
Nie

84.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:

Pozemok parcely registra „C“
2447
196
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Slopná
8/8295
25,00
Nie

85.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2448
494
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
50,00
Nie

86.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2449
3052
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
100,00
Nie

87.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):

Pozemok parcely registra „C“
2469
37662
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Nie

88.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2472
12227
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

89.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2475
15034
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
150,00
Nie

90.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2476
62764
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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91.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2489
29316
Lesný pozemok
1478
Slovenská republika
Slopná
Slopná
8/8295
250,00
Nie

92.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Znalecké ohodnotenie:
Vlastnícky podiel:
Adresa:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:

Pozemok parcely registra „C“
2395
6335
Lesný pozemok
1783
Slovenská republika
Slopná
Slopná
5/6338
150,00
Nie

Deň vydania: 14.11.2019

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, 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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Deň vydania: 14.11.2019

........................................
Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Veronika Harušincová
číslo konania: 22OdK/217/2018
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K098173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oriešek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová -, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/197/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/197/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Peter Oriešek

Nemšová
Slovenská republika
dátum narodenia: 13.05.1979

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: 14.11.2019

V právnej veci dlžníka Peter Oriešek, sp. zn.: 40OdK/197/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s
§ 167p ZKR, pričom predávaným majetkom dlžníka je:

1.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zápis:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným
PAPCO s.r.o.
Saratovská 2, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
47 077 735
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88263/B
Nie
1/1 celku
Nie
Nie
5000,00
5000,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 11.11.2019

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Peter Oriešek
číslo konania: 40OdK/197/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K098174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlúch Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 65, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/190/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/190/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Milan Hlúch

65 Dubnička 957 03
Slovenská republika
dátum narodenia: 24.10.1972

V právnej veci dlžníka Milan Hlúch, sp. zn.: 22OdK/190/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s
§ 167p ZKR, pričom predávaným majetkom dlžníka je:

1.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručeným obmedzením
MMH GROUP, s.r.o.
Grösslingova 4, Bratislava 811 09, Slovenská republika
46 936 475

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

181

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Zápis:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104143/B
Nie
1/1 celku
Nie
Nie
5000,00
5000,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )

2.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Zápis:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:

Obchodný podiel v spoločnosti s ručeným obmedzením
OREMUS Development s.r.o.
65 Dubnička 957 03, Slovenská republika
45 384 592
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31534/R
Nie
1/1 celku
Nie
Nie
10660,00
10660,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 11.11.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Milan Hlúch
číslo konania: 22OdK/190/2017
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K098175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobiaš Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Livinské Opatovce 62, 956 41 Livinské Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/28/2017 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/28/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič

Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510

dlžník:

Marian Dobiaš

Livinské Opatovce 62
956 32 Nadice
Slovenská republika
dátum narodenia: 13.06.1972

V právnej veci dlžníka Marián Dobiáš, sp. zn.: 38OdK/28/2017, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ZKR, pričom
predávaným majetkom dlžníka je:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
označenie:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Platca DPH:
Vlastnícky podiel dlžníka:
Zánik obchodného podielu vyhlásením konkurzu:
Výkon podnikateľskej činnosti:
Hodnota ( EUR ):
Predajná hodnota ( EUR )
Záložné právo:
Dôvod zapísania:
Dátum zapísania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Obchodný podiel v spoločnosti s ručeným obmedzením
MADOB, s.r.o.
62 Livinské Opatovce 956 32, Slovenská republika
47 862 319
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30744/R
Nie
1/1 celku
Nie
Áno
5000,00
5000,00
Nie
Majetok podliehajúci konkurzu ( § 167h ods. 1 ZKR )
24.04.2018

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

v Trenčíne, dňa 11.11.2019

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Marian Dobiaš
číslo konania: 38OdK/28/2017
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boháč Cyril
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábreh 1551/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1665/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/498/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38ODK/498/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Cyril Boháč, nar. 16.05.1995, trvale bytom: Zábreh 1551/8, 020 01 Púchov,
týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Dôvera zdravotná poiťovňa, a.s. so sídlom: Cintorínska
5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, a to v celkovej výške 3134,76 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Otto Markech, správca

K098177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 927 / 5, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/631/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/631/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Peter Turza, nar. 16.07.1984, trvale bytom: Lánska 927/5, 017 01
Považská Bystrica, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. so
sídlom: Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, a to v celkovej výške 3506,96 EUR a jej zápis do zoznamu
pohľadávok.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K098178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olšáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 371/6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/674/2019 S1706
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Okresný súd Trenčín
38OdK/674/2019
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Katarína Olšáková, nar.
25.07.1962, trvale bytom Lipová 371/6, 972 51 Handlová (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/674/2019, v nadväznosti na ust. §
167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom
znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s
nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu
na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou
veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 11.11.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K098179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordánová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 64, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/628/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/628/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 11.11.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K098180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parči Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 291, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/593/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/593/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Jaroslav Parči, nar.
16.07.1957, trvale bytom 916 22 Podolie 291 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167n 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“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.
Predmet predaja
Predmetom predaja sú cenné papiere, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019:
Druh
Forma
Podoba Mena Nominálna hodnota Emitent
Počet kusov Súpisová hodnota
kmeňové akcie akcie na meno listinné EUR 0,03319 EUR/akcia Považský cukor a.s., IČO: 35 716 266 1020 ks
33.- EUR

Podmienky ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 40OdK/593/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi
po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 3. ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na
nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záloha na kúpnu cenu
Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu. Zálohu zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
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Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania (na tento účel sa ponukové konanie považuje sa skončené
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk).
V Bánovciach nad Bebravou, 11.11.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K098181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlosárová Eva
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:
Iné zverejnenie

Oprava súpisovej hodnoty majetku
Mgr. Janette Adamcová so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01,
ako správca dlžníka Eva Šlosárová, nar.: 20.08.1951, bytom Kálnica 195, 916 37 (ďalej len ako „dlžník“),
týmto v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady opravujem hodnotu súpisovej zložky majetku 39:
Súpisová hodnota majetku je 550,00 EUR.
Súpisová
majetku č. 39

zložka

NEHNUTEĽNOSTI

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 5764, lesné
pozemky o výmere 710714 m2
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, LV č.
eviduje
2191, obec Nová Ves nad Váhom, katastrálne územie Nová Ves nad Váhom
Deň zápisu do súpisu
13.11.2017
majetku
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v € 550,00 €
Spoluvlastnícky podiel
55/9600
Popis

V Myjave dňa 11.11.2019
Mgr. Janette Adamcová, správca
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K098182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zubák 1, 020 64 Zubák
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/40/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/40/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola ponukového konania publikovaného v OV č. 205/2019 dňa 23.10.2019, K093574.
Do 2.11.2019 boli správcovi doručené 2 ponuky na odkúpenie majetku dlžníka.
1. Slovak Estate s.r.o., Tallerová 4, 811 02 Bratislava, IČO 50050907, na kúpnu cenu 21,20 €.
2. Mgr. Jozef Jurovatý, Gorkého 2618/1A, 909 01 Skalica, na kúpnu cenu 45,- €.
Obe ponúknuté kúpne ceny boli vo výške 100% ponuky uhradené na účet dlžníka.
Víťaz ponukového konania: Mgr. Jozef Jurovatý, Gorkého 2618/1A, 909 01 Skalica, za kúpnu cenu 45,- €.
Uhradená ponuková kúpna cena 21,20 € účastníka Slovak Estate s.r.o., Tallerová 4, 811 02 Bratislava, IČO
50050907 bola vrátená na jeho účet.
V Považskej Bystrici, dňa 4.11.2019
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka

K098183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlosárová Eva
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:
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
175/2017 zo dňa 13.09.2017 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Eva Šlosárová , nar.: 20.08.1951,
bytom Kálnica (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 22OdK/117/2017, 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 I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
tvoriaceho konkurznú podstatu.
Predmetom speňažovania je nehnuteľnosť zapísaná v súpise majetku ako súpisová zložka č. 39:
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Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 5764, lesné
pozemky o výmere 710714 m2
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, LV č.
eviduje
2191, obec Nová Ves nad Váhom, katastrálne územie Nová Ves nad Váhom
Deň zápisu do súpisu
13.11.2017
majetku
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v € 550,00 €
Spoluvlastnícky podiel
55/9600
Popis

Majetok sa speňažuje v I. kole za najvyššiu ponuku.
Cena majetku je 550,00 EUR

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/117/2017 – 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
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ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť 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
vypratanie nehnuteľností zabezpečí nadobúdateľ na svoje vlastné náklady

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

K098184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billa Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 197 / 11, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/485/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/485/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Zajac, správca konkurznej podstaty, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok vedenom vo vyššie uvedenom konaní zapísal nižšie uvedené pohľadávky uplatnené prihláškou, ktorá
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 2831/21, Bratislava
suma prihlásenej pohľadávky č. 1: 516 EUR
suma prihlásenej pohľadávky č. 2: 307,60 EUR
suma prihlásenej pohľadávky č. 3: 51,88 EUR
suma prihlásenej pohľadávky č. 4: 60 EUR
suma prihlásenej pohľadávky č. 5: 50 EUR

V Bánovciach nad Bebravou, 11.11.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K098185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Suchopová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske Partizánske, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
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Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/128/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/128/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Beáta Suchopová, nar. 13.7.1958, trvale bytom Partizásnke 958 01 sa
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Beáta Suchopová, nar. 13.7.1958, trvale
bytom Partizásnke 958 01, č.k. 40OdK/128/2018 zo dňa 22.5.2018 zrušuje.

K098186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pružinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenského národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/648/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/648/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Martin Pružinec, nar. 16.07.1991, trvale bytom Slovenského
národného povstania 7/13, 018 51 Nová Dubnica, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty :
Ku dnešnému dňu súpis majetku všeobecnej podstaty neobsahuje žiadne súpisové zložky majetku.
V Považskej Bystrici, 11.11.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K098187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2197 / 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/615/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/615/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Štefan Baláž, nar.: 01.10.1982, trvale bytom: Trenčianska ulica 2197/40,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, spisová značka: 38OdK/615/2019 S1893oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR,
že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, doručenádňa 31.10.2019 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., sídlom Einsteinova 25, 85101 Bratislava, IČO: 35942436.
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 5 451,33 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K098188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/540/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/540/2019
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, ktorý by podliehal konkurzu.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Zuzana Kučerková, rod. Valachová, nar. 16.1.1975, bytom 958 01 Partizánske,
vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/540/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Zuzana Kučerková, rod. Valachová,
nar. 16.1.1975, bytom 958 01 Partizánske, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/540/2019
zrušuje.
V Trenčíne, 12.11.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K098189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hriadelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1148/58, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/44/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/44/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- parc. č. 752 parcely „C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2, Slovenská republika, Okres: Košice okolie, Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 754 parcely „C“ záhrada o výmere 60m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec Kostoľany
nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017, Súpisová
hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 463 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 2660m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 464/1 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 7892m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 464/2 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 267m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 464/3 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 209m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 464/4 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 252m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 545 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 7307m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 546/1 parcely „E“ orná pôda o výmere 5754m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 546/2 parcely „E“ orná pôda o výmere 429m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 547/1 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 61240m2, Slovenská republika, Okres: Košice okolie, Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 547/3 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 73m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 547/4 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 1900m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 547/5 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 324m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- parc. č. 547/6 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 52m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 547/7 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 1069m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 547/8 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 4107m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 626/1 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 52674m2, Slovenská republika, Okres: Košice okolie, Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 626/3 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 47m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 626/4 parcely „E“ orná pôda o výmere 54m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/1 parcely „E“ orná pôda o výmere 12932m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/2 parcely „E“ orná pôda o výmere 49940m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/3 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 125m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/4 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 130m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/5 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 87m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/6 parcely „E“ trvalé trávnaté porasty o výmere 80m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie,
Obec Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu:
20.08.2017, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/7 parcely „E“ orná pôda o výmere 3703m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/8 parcely „E“ orná pôda o výmere 2073m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
- parc. č. 629/9 parcely „E“ orná pôda o výmere 953m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
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- parc. č. 629/17 parcely „E“ orná pôda o výmere 125m2, Slovenská republika, Okres: Košice - okolie, Obec
Kostoľany nad Hornádom, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, LV č. 1713 v podiele 5/212, Deň zápisu: 20.08.2017,
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

K098190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 353/10, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/657/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/657/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Ingrid Balážová, rod. Murková, nar. 19.06.1967, trvale bytom Staničná 353/10, 911 05 Trenčín (ďalej len ako
.„dlžník“), týmto oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 19.06.2019 priloženého k návrhu
na.vyhlásenie konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka zo dňa 18.10.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka
správcom podľa § 166i ZKR, nie je vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a
následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ingrid Balážová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Ingrid Balážová v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 12.11.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K098191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hriňová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2668/6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/671/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/671/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zuzana Hriňová, rod. Ďurišová, nar. 08.05.1971, trvale bytom Šumperská ulica 44/29, 971 01 Prievidza (ďalej len
ako .„dlžník“), týmto oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 03.06.2019 priloženého k návrhu
na.vyhlásenie konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka zo dňa 24.10.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka
správcom podľa § 166i ZKR, nie je vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a
následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Zuzana Hriňová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Zuzana Hriňová v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 12.11.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K098192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Tekeli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 665/8, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/669/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/669/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K098193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Žilíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská ulica 1219/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/607/2019 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/607/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 19.12.2018 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Soňa Žilíková , nar. 08.07.1968, trvale
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bytom Dukelská ulica 1219/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde
Trenčín pod sp. zn. 38OdK/607/2019, doručená prihláška pohľadávky veriteľa Dôvera-zdravotná poisťovňa , a.s.
Cintorínska 5 , 949 01 Nitra vo výške 3591,94 €.
Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 12.11.2019
JUDr. Danica Birošová, správca

K098194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/641/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/641/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Milan Baláž, trvale bytom Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, dátum nar.: 20.07.1985 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i
ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K098195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Milistenferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 73/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/64/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/64/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I. HNUTEĽNÁ VEC
Por.
Súpisová
Deň
Popis veci
Stav opotrebovanosti
č.
hodnota v EUR zapísania
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné motorové
Podľa vyjadrenia dlžníka je motorové
vozidlo, FIAT PUNTO
1.
vozidlo nepojazdné a je potrebné vykonať 2 000 EUR
09.05.2018
VIN: ZFA18800005300070, farba:
opravu.
nezistené, rok výroby: nezistené

Dôvod
zapísania
vlastníctvo
úpadcu

Súpis vyhotovený ku dňu 09.05.2018

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

K098196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlužany 0, 956 52 Podlužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/346/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k 38OdK/346/2019 zo dňa 05.06.2019, ktoré bolo publikované v
Obchodnom vestníku OV 112/2019 zo dňa 12.06.2019, bol vyhlásený konkurz dlžníka Ján Mišák, nar.
22.06.1947, 956 52 Podlužany, (ďalej len „dlžník“) a zároveň som bola ustanovená do funkcie správcu. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňom 13.06.2019.
Správca dlžníka Ján Mišák, nar. 22.06.1947, 956 52 Podlužany vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n
v spojení s 167p ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu.
Predmet speňaženia:

·
·

spoluvlastnícky podiel 1/112 ina na pozemku – parc. č. 17/2, parcela registra „C“ zastavané plochy
a nádvoria o výmere 248 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Krásna Ves, č. LV 127 Okresného
úradu Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor
spoluvlastnícky podiel 1/112 ina na pozemku – parc. č. 472, parcela registra ,,C“ záhrada, o výmere
496m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Krásna Ves, č. LV 253 Okresného úradu Bánovce nad
Bebravou, katastrálny odbor.
Celkový ponúkaný podiel na odkúpenie predstavuje teda 2,2 m2 na pozemku parc. č. 17/2, č. LV 127
a 4,4 m2 na pozemku parc. č. 472., č. LV 253.

Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní svoje ponuky doručiť na adresu správcu: JUDr. Barbora Koncová,
správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka
musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály
resp. úradne overené fotokópie) a v prípade fyzickej osoby ktorá nepodniká fotokópiu dokladu totožnosti. Návrh
cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom.

Záujemca je povinný zložiť na účet správcu č. SK16 1100 0000 0029 2788 8374 zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu a to do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Na ponuky bez poskytnutia zálohy správca nebude
prihliadať.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v lehote do 10 dní odo dňa ukončenia ponukového
konania, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok
záujemcov. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci všetky stanovené podmienky, ktorý bude
ako víťaz vyhodnotený správcom v súlade s podmienkami podľa § 167p ZKR. Úspešný záujemca bude o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako víťaz vyhodnotený správcom v súlade s podmienkami podľa § 167p ZKR. Úspešný záujemca bude o
výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne informovaný, pričom následne bude so záujemcom uzavretá
kúpna zmluva. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803
803.

V Trenčíne,

dňa

12.11.2019

JUDr. Barbora Koncová, správca

K098197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Milistenferová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 73/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/64/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/64/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Marcela Milistenferová,
01.05.1958, bytom: 018 41 Dubnica nad Váhom vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., a to:
Por. Popis veci
č.
1.

Stav opotrebovanosti

Súpisová
Deň
hodnota
v zapísania
EUR
HNUTEĽNÁ VEC – Osobné motorové vozidlo, Podľa vyjadrenia dlžníka je 2 000 EUR
9.5.2018
FIAT PUNTO VIN:ZFA18800005300070, farba: motorové vozidlo nepojazdné a je
nezistené, rok výroby: nezistené
potrebné vykonať opravu.

Dôvod
zapísania

Poznámka

vlastníctvo
úpadcu

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Milistenferová – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca,
Mostová 2, 811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod.. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím
lehoty. Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
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Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Milistenferová. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 05.11.2019
Mgr. Martin Berec, správca
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K098198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macek Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 424 / 9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504 ako správca
dlžníka Vladimír Macek, nar.: 26.07.1980, trvale bytom Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej
len „dlžník“) v konkurznom konaní č.k. 40K/16/2016, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ide o zoznam
pohľadávok, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň správca v zmysle § 96 ods. 2 posledná veta zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem
zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Poučenie: V zmysle § 96 ods. 3 a 4 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok proti podstate možno dohodnúť so správcom telefonicky na tel.č. 0907 788053 alebo mailom:
skpmyjava@gmail.com
V Myjave, dňa 12.11.2019
Mgr. Janette Adamcová, správca

K098199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 45/66, 945 01 Komárno - Kava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/83/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/83/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Jozefína Molnárová, nar. 02.11.1953, bytom Hlavná 45/66, 945 01 Komárno – Kava
v konkurznom konaní č. k. 31OdK/83/2019 v súlade s §76 ods. 3 v spojitosti s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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len „ZKR“) zverejňuje zmenu súpisovej hodnoty majetku zapísaného do všeobecnej podstaty.
Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dňa 09.08.2019 :
·

Číslo súpisovej zložky majetku: 1. – nehnuteľnosť - dvojizbový byt

Nehnuteľnosť – dvojizbový byt nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky, obec: Štúrovo, ulica :
Svätého Štefana č. 35, katastrálne územie: Štúrovo, byt č. 6, vchod č. 35 nachádzajúci sa na 2. poschodí
bytového domu, súpisné číslo 641, na parcele č. 3646 zastavané plochy a nádvoria, vrátane spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a na príslušenstve vo veľkosti
7446/227631 zapísaný na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálny odbor ako parcely registra ʺCʺ
evidované na katastrálnej mape, zapísaný na LV č. 4349 na mene: Jozefína Molnárová pod B/29
v spoluvlastníckom podiele dlžníka 1/1.
V časti C: Ťarchy sú evidované:
·

·

„Stavebné bytové družstvo občanov, Štúrovo (IČO 18 047 432) vkladá podľa § 15 zákona NR SR
č.182/1993 Z.z. záložné právo na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa
domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie
pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v dome, ktoré urobil vlastník bytov, vzniká
zo zákona k bytu v dome zál. právo v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome na byt č. 6 na 2.
poschodí v byt. dome s č. 641 na CKN parc.č. 3646 vo vchode č. 35, Z 5220/2012.
Zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehn.stavbe na
par.3646 sč.641 v bytovom dome byte č.6 na 2.posch.vchod 35 v prospech Petrášovej Prišky r.Fodorovej
(nar.20.09.1934) v zmysle darovacej zmluvy V-148/2019 - č. zmeny 96/2019.“

Na základe znaleckého posudku č. 161/2019 zo dňa 27.10.2019 vypracovaného znalcom Ing.
Rajnohom, E. M. Šoltésovej č. 40, 953 01 Zlaté Moravce, Evidenčné číslo znalca: 912898 bola
hodnota majetku ( súpisovej zložky majetku č. 1) stanovená na hodnotu 47.700,- EUR, pričom
hodnota práv a závad, ktoré všeobecnú hodnotu majetku znižujú bola uvedeným znaleckým
stanovená na hodnotu 25.200,- EUR.

Ľubomírom
všeobecná
všeobecná
posudkom

Výsledná všeobecná hodnota majetku - súpisovej zložky majetku č. 1 - bola znaleckým posudkom
v nadväznosti na vyššie uvedené stanovená na hodnotu 22.500,- EUR.
Na základe vyššie uvedeného správca dňa 08.11.2019 zmenil hodnotu súpisovej zložky majetku č. 1 zo
sumy 37.000,- EUR na 22.500,- EUR.
V Nových Zámkoch dňa , 11.11.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, správca

K098200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 90, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/139/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávok (§ 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: Gabriel Kišš, nar. 01.07.1985, bytom Bruty 90, 943 55 Bruty, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Gabriel Kišš, s miestom podnikania Kvetná 467/30, 943 42 Gbelce, IČO: 46 890 955, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 06.11.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
DÔVERA
a.s.
DÔVERA
a.s.

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ:

Štát

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Prihlásená
suma
Bratislava 851 01 Slovenská republika 2000,68 €

zdravotná

poisťovňa, 35942436 Einsteinova 25

Bratislava 851 01 Slovenská republika 140,00 €

suma

–

Celková

JUDr. Miroslav Belica, správca

K098201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Monika Gombárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opletalova 1272/19, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1980
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Monika Gombárová, nar. 16.07.1980, bytom
Opletalova 1272/19, 946 51 Nesvady, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
31OdK/201/2019, 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
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30
829 48 Bratislava
IČO: 31 335 004

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

13 003,31 EUR

3/2

V Nitre, dňa 11.11.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K098202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 775/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/190/2019 S1921
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

204

Obchodný vestník 220/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Okresný súd Nitra
32OdK/190/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Mária Rigóová, nar. 15.07.1951, bytom Gazdovská 775/4, 945 01 Komárno,
dňa 06.11.2019 obdržal prihlášky pohľadávok od veriteľa:
·

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 00 306 525 vo výške 1.504,44 Eur a 15,Eur.

Mgr. Erik Štorek, Správca

K098203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Ficová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovítová 23, 951 44 Ľudovítová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/175/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/175/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Beáta Ficová,
nar. 02. 08. 1975, bytom: 951 44 Ľudovítová 23, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 149,09 €, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 2.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K098204
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
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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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
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 „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 31OdK/178/2019, týmto podľa § 167l ods. 3
ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 11.11.2019
Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35 942 436
So sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 1.249,46 €.
V Nitre dňa 11.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K098205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Petzwalova 60, 949 12 Nitra), 940 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/198/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/198/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Nitra č. 30OdK/198/2019 – 22 zo dňa 13.09.2019 ustanovený za
správcu majetku dlžníka Ján Ivan, nar. 23.12.1980, bytom 949 01 Nitra (ďalej ako „dlžník“). Uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa 20.09.2019.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 15.10.2019, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom majetku,
ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h 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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V zmysle ustanovenia §167v ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján
Ivan, nar. 23.12.1980, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ján Ivan, nar. 23.12.1980, bytom
949 01 Nitra, občan SR, vedený pod sp. zn.: 30OdK/198/2019 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch 11.11.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K098206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Agata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málaš 50, 935 67 Málaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/146/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Agata Nagyová, nar. 03.02.1969, bytom 935 67 Málaš 50 v konkurznom konaní č. k.
28OdK/146/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „ZKR“) vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného
majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 202/2019 dňa
18.10.2019 (K092632):
Súpisová
zložka č.:

Súpisová
hodnota
v EUR:

Typ majetku: Popis:

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Levice, obec: MÁLAŠ,
katastrálne územie: Málaš, zapísaná na Okresnom úrade v Leviciach, katastrálny odbor ako
parcely registra ʺCʺ evidované na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 26 a to:
Nehnuteľnosť
1.502,50,·
parcela č. 290/11, záhrada, vo výmere 3005 m2,

1.

spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6 k celku;

V súlade s § 167n ods. 1 druhá veta ZKR : „ Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca
speňaží ako hnuteľnú vec“.

Podmienky ponukové konania:
·
·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – AGATA NAGYOVÁ – ZÁVÄZNÁ
PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 12:00 hod..

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 prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena je stanovená pre II. kolo ponukového konania na 70% súpisovej
hodnoty majetku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z
ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK52 0900 0000 0051 6411 9502, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „záhrada“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú.

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

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
·
·
·
·
·
·

·

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

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.

V Nových Zámkoch, dňa 11.11.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K098207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Mazúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1979
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODS-466-1/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28Ods/2/2018
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
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Vo veci oddlženia formou splátkového kalendára dlžníka Ing. Martina Mazúchová, nar. 02.09.1979, bytom 940 02
Nové Zámky, 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
upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.

Vo Zvolene 11.11.2019
SKP, k. s. správca dlžníka Martina Mazúchová

K098208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Manáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 15, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/184/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/184/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka: Iveta Manáková, nar. 23. 11. 1969, bytom: 956 08 Horné Obdokovce 15, súpisových zložiek majetku č. 1
a 2:
č. zl.
1
2

štát obec
SR Horné Obdokovce
SR Horné Obdokovce

k. ú.
Obsolovce
Obsolovce

LV regis
334 E
334 E

parc. č.
46/7
101/5

druh pozemku
orná pôda
orná pôda

výmera v m2
10 000
20 000

podiel
1/72
1/72

súpisová hodnota
45,00 €
90,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 26. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Manáková",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za súbor majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
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- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
321842019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Víťaz ponukového konania bude vyhodnotený a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú ostatným neúspešným
záujemcom vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K098209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 90 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/68/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/68/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.01.2018, spisová značka 31OdK/68/2018-27 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Eva Duková, narodená 24.11.1965, bytom Kravany nad
Dunajom 90, 946 36 Kravany nad Dunajom, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 28.02.2018 v Obchodnom vestníku SR č. 42/2018 pod číslom
K013530 a nadobudlo právoplatnosť dňa 01.03.2018.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) správca po speňažení majetku dlžníka oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty. Súčasne uvádzam že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Nitre, dňa 11.11.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca
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K098210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bihari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/121/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/121/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Štefan Bihari, nar. 13.08.1956, bytom Borová 6, 949 01 Nitra (ďalej ako
„dlžník“), sp.zn.: 27OdK/121/2019 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa23.10.2018, z vyjadrenia dlžníka z osobného rokovania zo dňa
30.08.2019, ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu. Na základe uvedených skutočností správca
následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Štefan Bihari, nar. 13.08.1956, bytom Borová 6, 949 01
Nitra, vedený pod sp.zn.: 27OdK/121/2019, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 11.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K098211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Onódy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 225/11, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/136/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/136/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Peter Onódy, nar. 09.06.1979, bytom Novozámocká 225/11, 941 23
Andovce (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 32OdK/136/2019 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 16.07.2019, z vyjadrenia dlžníka z osobného
rokovania zo dňa 19.08.2019, ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa §
166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu. Na základe uvedených
skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Onódy, nar. 09.06.1979, bytom Novozámocká 225/11,
941 23 Andovce, vedený pod sp.zn.: 32OdK/136/2019, sa končí.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 11.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K098212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 263
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: 32K/13/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam o neúspešnej dražbe:
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 úpadcu:
JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263. V obchodnom vestníku číslo
195/2019 zo dňa 09.10.2019 sme zverejnili oznam o dražbe nehnuteľností na deň 12.11.2019 o 11,oo hodine.
Nakoľko nik neprejavil záujem, 4. kolo dražby bolo neúspešné. Požiadame o ďalší záväzný pokyn od
zabezpečeného veriteľa a od zástupcu veriteľov. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K098213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 263
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: 32K/13/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o neúspešnej ponuke:
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 úpadcu:
JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263. V obchodnom vestníku číslo
205/2019 zo dňa 23.10.2019 , K093628, sme zverejnili oznam o ponukovom konaní na deň 12.11.2019 do 12,oo
hodiny. Nakoľko nik neprejavil záujem, 4. kolo ponuky na všeobecnú podstatu bolo neúspešné. JUDr.
Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu
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K098214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
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: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o neúspešnej dražbe:
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, úpadcu: Monika Lévárdyová, bytom 943
42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 31K/19/2016,
týmto oznamujeme, že opakované kolo dražby oddelenej podstaty, zverejnené v OV č.195/2019 dňa 09.10.2019
bolo neúspešné. Zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. požiadame o pokyn na vylúčenie majetku
zo súpisu.

K098215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Bosáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 674/12, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/32/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/32/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 24. 04. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubica
Bosáková, nar. 29. 03. 1968, bytom: Mierová 674/12, 941 11 Palárikovo. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220.
Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 30. 04. 2019 v Obchodnom vestníku 83/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Ľubica Bosáková, nar. 29. 03. 1968, bytom: Mierová 674/12, 941 11
Palárikovo, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 11. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K098216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornosecká č. 3552/92, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/136/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Jozef Szabó, nar. 04.03.1974, bytom Obid, Hornosecká č. 3552/92,
spis. zn. 29OdK/136/2019, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
Prihlásená suma spolu: 1.443,43 EUR
Dátum zápisu: 08.11.2019

V Nitre, dňa 11.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K098217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/180/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/180/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 32OdK/180/2019-19 zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ivan Goral, nar.: 11.01.1967, bytom Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 170/2019 dňa 04.09.2019 pod číslom K077574.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 05.09.2019.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Ivan Goral, nar.: 11.01.1967, bytom Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy, spis.
zn. 32OdK/180/2019, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov
dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka na
osobnom stretnutí, nezistil žiaden majetok, ktorý by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by
bolo možné ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 32OdK/180/2019.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 21.10.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ivan
Goral, nar.: 11.01.1967, bytom Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy, spis. zn. 32OdK/180/2019 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ivan Goral, nar.: 11.01.1967, bytom
Tabánska 1202/3, 936 01 Šahy, spis. zn. 32OdK/180/2019 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 11.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K098218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Dolina 153, 951 15 Veľká Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/188/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/188/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu, zo dňa 02.05.2018, sp. zn.: 32OdK/188/2018 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 10.05.2018.201 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 02.05.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Miroslav Tóth, nar. 26.01.1969, bytom Veľká dolina 153, 951 15, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“).
Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
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V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Tóth, nar.
26.01.1969, bytom Veľká dolina 153, 951 15, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Tóth, nar. 26.01.1969, bytom
Veľká dolina 153, 951 1 , Slovenská republika, zrušuje.

V Nitre, dňa 11.11.2019.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K098219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pomahač Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 2583 / 18, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/222/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/222/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 2. kolo ponukového konania
Správca dlžníka: Václav Pomahač, nar. 06.12.1974, bytom Slnečná 2583/18, 955 01 Topoľčany, štátny občan
SR (ďalej len „Dlžník“), vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka .
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je hnuteľný majetok Dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty a to:
Č.1:
Druh: - Notebook, výrobné číslo: 4284E78
Stav:

- používaný

Č. 2:
Druh: - Klaviatúra, výrobné číslo: AC4826610801
Stav:

- používaná
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Podmienky ponukového konania:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE –KONKURZ 31OdK/222/2017, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu Ing. Jana Fülöpová,
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do15.00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2.kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN:SK96 0900
0000 0002 3347 3298, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
najneskôr do15:00 hod. dňa, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Zábezpeku zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, vráti správca tomuto
záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na
účet správcu. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok
s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas,
či obsahuje všetky náležitosti podľa zverejnených podmienok a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. §167r ods.2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel,
právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom
ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená zábezpeka úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia 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

218

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Prevzatie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Ing. Jana Fulopová, správca

K098220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesková Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/162/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/162/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Magdaléna Lesková, nar. 29.12.1961, Mesto Komárno, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 28.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
SR – Krajský súd v Bratislave
SR – Krajský súd v Bratislave
SR – Krajský súd v Bratislave

IČO:
00215759
00215759
00215759

Ulica:
Záhradnícka
Záhradnícka
Záhradnícka

Číslo:
10
10
10

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
813 66
813 66
813 66

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
16,50 €
16,50 €
16,50 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K098221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pécs Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho ul. 238 / 26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 3. kolo ponukového konania
Správca dlžníka: Marek Pécs, nar. 06.08.1980, bytom Komárno, Rákócziho č. 238/26, štátny občan SR (ďalej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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len „Dlžník“), vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka .
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky sú hnuteľné veci Dlžníka, predávané samostatne, zapísané v súpise všeobecnej podstaty
a to:

Poradie Popis

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Citröen
VF7GCWJYB94246832 KN 632EI
Berlingo
Škoda Pick-up TMBEHH673Y5267867 KN 722CM

1
2

Stav veci a miesto kde sa vec nachádza

Súpisová
hodnota

nadmerne opotrebované k veku užívania, STK nemá;
200 Eur
nachádza sa u Dlžníka
nepojazdné, STK nemá; nachádza sa u Dlžníka
100 Eur

Podmienky ponukového konania:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE –KONKURZ 27OdK/194/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu Ing. Jana Fülöpová,
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 3.kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN:SK96 0900
0000 0002 3347 3298, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu
najneskôr do14:00 hod. dňa, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej
zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa
uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Zábezpeku zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní od otvorenia obálok.
Vyhodnotenie ponukového konania
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Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok
s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas,
či obsahuje všetky náležitosti podľa zverejnených podmienok a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. §167r ods.2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel,
právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom
konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného
záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom
ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená zábezpeka úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K098222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhyňa 153, 937 01 Sikenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/197/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/197/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
dlžníka Karol Nagy, nar. 01.3.1957, bytom Trhyňa 3, 937 01 Sikenica, vedené v správcovskom spise pod sp.zn.
23OdK/197/2019 S 1525, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p.,
oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok
pod poradovým č.7 pohľadávku veriteľa:
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO 47 258 713 doručená
dňa 11.11.2019, výška pohľadávky 1270,71€

V Nových Zámkoch dňa 11.11.2019
JUDr. Zuzana Szabóová správca

K098223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechy 118, 941 32 Čechy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/17/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 07.03.2019, sp. zn.: 28OdK/17/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 14.03.2019 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 7.3.2019“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Miroslava Kováčová, nar. 8.2.1979, bytom Čechy 118, 941 32 Čechy, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“).
Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431.
Správca v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č,7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 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
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky
proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo nemá byť
zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp. zn.:28OdK/17/2019; do zoznamu je
možné nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore so správcom ( spravcakp@gmail.com) v úradných hodinách
v sídle kancelárie správcu.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K098224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janovská Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska 2, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
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Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 17.7.2018, sp. zn.: 23OdK/16/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 23.7.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 17.7.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Jana Janovská, narodená 30.09.1967, bytom Včelárska 2, 945 04 Komárno, štátny občan SR (ďalej len
„Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová,
správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1431.
Správca v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č,7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 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
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky
proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo nemá byť
zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp. zn.:23OdK/16/2018; do zoznamu je
možné nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore so správcom ( spravcakp@gmail.com) v úradných hodinách
v sídle kancelárie správcu.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K098225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hosnedlová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická ul. 660/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/168/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 16.08.2019, sp. zn. 30OdK/168/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 163/2019 zo dňa 23.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Nataša Hosnedlová, nar.
02.10.1965, Košická 660/2, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
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'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Nataša Hosnedlová, nar. 02.10.1965,
Košická 660/2, 945 01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K098226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barátová Eva, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1967
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/144/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/144/2019
Druh podania:
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
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Eva Barátová, nar. 25.02.1967, bytom
Nové Zámky T. Vansovej č. 5246/13 (ďalej aj „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich
povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR počas celého priebehu konkurzu zistil, že do konkurzu sa v lehote 90
dní od jeho vyhlásenia neprihlásil žiaden veriteľ, pričom predmetná lehota uplynula dňa 07.11.2019.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Eva Barátová, nar. 25.02.1967, bytom Nové Zámky T. Vansovej č. 5246/13, Slovenská
republika uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 27OdK/144/2019 zo dňa 01.08.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 152/2019 zo dňa 08.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Barátová, nar. 25.02.1967, bytom Nové
Zámky T. Vansovej č. 5246/13, Slovenská republika zrušuje.

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

K098227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1973
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Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/201/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujeme,
že dňa 05.11.2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská pošta,a.s., IČO:
36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica s prihlásenou sumou 205,03 EUR, ktorá
bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Insolvency Management Group, k.s.
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M., komplementár

K098228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Szilassiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morušová ulica 167/18, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/194/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/194/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1

2
3

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obec Gbelce, kat. úz. Gbelce zapísané na
LV č. 1124 ako: parc. reg. "C" č. 105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka ¼- 1925 €
ina.
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obec Gbelce, kat. úz. Gbelce zapísané na
74 €
LV č. 1124 ako: parc. reg. "C" č. 106 záhrada o výmere 159 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka ¼- ina.
Rodinný dom nachádzajúci sa v Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obec Gbelce, kat. úz. Gbelce zapísané na LV
1250 €
č. 1124, súp. č. 600 na parc. č. 105, spoluvlastnícky podiel dlžníka ¼- ina .

V Nitre, dňa 11.11.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Szilassiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morušová ulica 167/18, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/194/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/194/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Erika
Szilassiová, nar. 16.10.1974, bytom: Morušová ulica 167/18, 943 54 Svodín pod spisovou značkou
správcovského spisu 31OdK/194/2019 S1412, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj:

a. Nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v okrese Nové Zámky, obec Gbelce, kat. úz. Gbelce zapísané na LV č.
1124 ako:

·

parc. reg. "C" č. 105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka ¼ina,

súpisová hodnota a mena: 1 925,00 €

·

parc. reg. "C" č. 106 záhrada o výmere 159 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka ¼- ina ,

súpisová hodnota a mena: 74,00 €

·

stavba – Rodinný dom súp.č. 600 postavený na parc. č. 105, spoluvlastnícky podiel ¼- ina

súpisová hodnota a mena: 1250,00 €

Súpisová hodnota a mena spolu: 3249,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 31OdK/194/2019 ERIKA SZILASSIOVÁ– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra, a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu

vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 311222019
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Erika Szilassiová
Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „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.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

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 najneskôr v deň nasledujúci po vyhodnotení ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným
orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre, dňa 11.11.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K098230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hutvai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1706/14, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/179/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/179/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Peter Hutvai, nar. 31.1.1971, bytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova č.
1706/14, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len " ZKR") zámer zostaviť rozvrh.

Levice, dňa 11.11.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K098231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2019

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

JUDr. Roman Nagy, správca konkurznej podstaty úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o, so sídlom:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno, IČO: 36 549 304, v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27K/4/2019,
týmto zverejňuje Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty.
P.č. Typ
súpisovej
zložky
majetku
1. Peňažná
pohľadávka
2. Peňažná
pohľadávka
3. Peňažná
pohľadávka
4. Peňažná
pohľadávka
5. Peňažná
pohľadávka
6. Peňažná
pohľadávka
7. Peňažná
pohľadávka
8. Peňažná
pohľadávka
9. Peňažná
pohľadávka
10. Peňažná
pohľadávka
11. Peňažná
pohľadávka
12. Peňažná
pohľadávka
13. Peňažná
pohľadávka
14. Peňažná
pohľadávka
15. Peňažná
pohľadávka
16. Peňažná
pohľadávka
17. Peňažná
pohľadávka

Dlžník

Právny dôvod splatnosť
vznik
/ Faktúra

suma
(súpisová
hodnota v EUR)

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, IČO: 00 199 524, miesto FA
č. 15.02.2019 156,20 €
podnikania: Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
2019/006
MR Poprad s.r.o., IČO: 36 557 595, so sídlom: Novozámocká cesta 3862/2, FA č. 30333 05.10.2013 100,73 €
945 01 Komárno
AJCOR RECYCLING, spol. s r.o., IČO: 36 614 262, so sídlom: FA č. 10474 6.6.2011
3.139,64 €
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
AJCOR RECYCLING, spol. s r.o., IČO: 36 614 262, so sídlom: FA č. 10565 5.7.2011
11.949,82 €
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
AJCOR RECYCLING, spol. s r.o., IČO: 36 614 262, so sídlom: FA č. 10637 5.8.2011
11.949,82 €
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
AJCOR RECYCLING, spol. s r.o., IČO: 36 614 262, so sídlom: FA č. 10730 6.9.2011
11.949,82 €
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
AJCOR RECYCLING, spol. s r.o., IČO: 36 614 262, so sídlom: FA č. 10775 5.10.2011 11.949,82 €
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
Jozef Szabó, IČO: 40175499, so sídlom: S.Takátsa 11, 945 01 Komárno
FA č. 20453 12.08.2012 15,14 €
C.Motors, s.r.o., IČO: 44 137 052, so sídlom: Komárňanská cesta 104, 945 FA
č. 22.10.2015 1.920,- €
01 Komárno
2015/0122
C.Motors, s.r.o., IČO: 44 137 052, so sídlom: Komárňanská cesta 104, 945 FA
č. 5.11.2015 1.500,- €
01 Komárno
2015/0131
Newcell-eu s.r.o., IČO: 44 773 803, so sídlom: Martinčekova 17424/13, 821 FA č. 30373 6.12.2013 13,13 €
09 Bratislava - Ružinov
Slovakian Metal s.r.o., IČO: 44 928 866, so sídlom: Eötvösova 43/13, 945 01 FA č. 20474 14.09.2012 260,38 €
Komárno
Slovakian Metal s.r.o., IČO: 44 928 866, so sídlom: Eötvösova 43/13, 945 01 FA č. 20518 29.09.2012 528,78 €
Komárno
iDealGold s. r. o., IČO: 45 429 235, so sídlom: Gajova 4, 811 09 Bratislava - FA č. 30374 6.12.2013 13,13 €
mestská časť Staré Mesto (pôvodne označenie veriteľa: BUY AND SELL s. r.
o.)
KEBEX, s.r.o., IČO: 45 923 949, so sídlom: Jókaiho ulica 35/20, 945 01 FA č. 30356 5.11.2013 65,86 €
Komárno
KEBEX, s.r.o., IČO: 45 923 949, so sídlom: Jókaiho ulica 35/20, 945 01 FA č. 30376 6.12.2013 241,50 €
Komárno
LEKÁREŇ ČAKAJOVCE, s. r. o., IČO: 45 958 939, so sídlom: 951 43 FA č. 30036 14.2.2013 45,60 €
Čakajovce 16

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
18. Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: skartovač Taros 15.55
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
19. Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 2 x vešiak
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
20. Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: telefón/fax zn. Panasonic KX F2200
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
21. Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: Chladnička zn. Whirpool ARC 5714
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
22. Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: Scanner zn. ACER 640UT

HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ

Súpisová hodnota
VEC 20,00 €
používania
VEC 20,00 €
používania
VEC 40,00 €
používania
VEC 100,00 €
používania
VEC 40,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: Farbená tlačiareň HP6540
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 4 x luster
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 3 x kancelársky kontajner - čierny
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 1 x kancelársky kontajner - čierny
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: kancelárska skriňa - hnedá
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: písací stôl - hnedý
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: písací stôl - sklo
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 4 x písací stôl - čierny
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: písací stôl rohový - čierny
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 3 x kancelárske stoličky
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: kancelárska stolička – čierno-oranžová
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: kancelárska stolička – čierna kožen.
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: 2 x kancelárske stoličky - hnedé
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: kancelárska stolička oranžová
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:

a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ

Deň vydania: 14.11.2019
používania
VEC 40,00 €
používania
VEC 400,00 €
používania
VEC 60,00 €
používania
VEC 15,00 €
používania
VEC 60,00 €
používania
VEC 200,00 €
používania
VEC 200,00 €
používania
VEC 160,00 €
používania
VEC 15,00 €
používania
VEC 60,00 €
používania
VEC 40,00 €
používania
VEC 25,00 €
používania
VEC 50,00 €
používania
VEC 40,00 €
používania
VEC 35,00 €

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

230

Obchodný vestník 220/2019

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Popis: kancelárska stolička - oranžová
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: kancelárska skriňa – hnedá/ sklo
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: UPS Eaton Nova AVR 625
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: ohrievač olejový
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: Monitor zn. Benq
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: osobný počítač
Výrobné
číslo/model:
Stav:
celkovo
opotrebovaný,
zastaralý,
zodpovedajúci
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Typ
súpisnej
položky
majetku:
Popis: Notebook zn. Toshiba M400
Výrobné
číslo/model:
Stav:
opotrebovaný,
zodpovedajúci
veku
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
a dobe
HNUTEĽNÁ
veku

a dobe

HNUTEĽNÁ
a dobe

Deň vydania: 14.11.2019

používania
VEC 300,00 €
používania
VEC 35,00 €
používania
VEC 30,00 €
používania
VEC 5,00 €
používania
VEC 10,00 €
používania
VEC 40,00 €
používania

V Nitre, dňa 11.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K098232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca konkurznej podstaty úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o, so sídlom:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno, IČO: 36 549 304, v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27K/4/2019,
týmto zverejňuje Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňový
úrad Nitra, IČO: 424995000014, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra:
·
·
·

Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 35 - 44, výška zabezpečenej pohľadávky:
2.316,84 €, poradie zabezpečovacieho práva: tretie v poradí.
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 45 - 46, výška zabezpečenej pohľadávky: 316,39
€, poradie zabezpečovacieho práva: štvrté v poradí.
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 47, výška zabezpečenej pohľadávky: 643,36 €,
poradie zabezpečovacieho práva: piate v poradí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 48, výška zabezpečenej pohľadávky: 960,- €,
poradie zabezpečovacieho práva: šieste v poradí.
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 49 - 62, výška zabezpečenej pohľadávky:
2.321,40 €, poradie zabezpečovacieho práva: siedme v poradí.
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 63 - 64, výška zabezpečenej pohľadávky:
1.085,40 €, poradie zabezpečovacieho práva: ôsme v poradí.
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 65 - 86, výška zabezpečenej pohľadávky:
8.463,50 €, poradie zabezpečovacieho práva: deviate v poradí.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Komárno, obec: Komárno, okres: Komárno, štát:
LV č. 6999 ako::
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
Výmera
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Regist.
Spoluvl. podiel
m2
1.
8648/1
Zastavaná plocha a nádvorie
577
C
1/1
2.
8649
Zastavaná plocha a nádvorie
2869
C
1/1
3.
8650
Zastavaná plocha a nádvorie
60
C
1/1

Slovenská republika, ktoré sú zapísané na

Súpisová
hodnota
Sporný zápis
€
33.800,66 €
168.066,02 €
3.514,80 €

V Nitre, dňa 11.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K098233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Michal Maďar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 7991/13A, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/184/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/184/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníka JUDr. Michal Maďar, nar. 21.12.1949, bytom J. Murgaša 7991/13A, 940 02 Nové Zámky (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka tvoriaceho
všeobecnú podstatu zverejnenú v obchodnom vestníku č. 212/2019 dňa 04.11.2019.
Predmet ponukového konania:
zl. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

okres
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra

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

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

LV reg.
1902 "E"
1902 "E"
1902 "E"
1903 "E"
1925 "E"
1925 "E"
1925 "E"
3918 "E"
3460 "E"
3460 "E"

parcela
1693
1694
1696
1695
1041
1042
1043
2861
1766/1
1766/2

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

výmera v m2
2277
1546
1860
2586
1464
849
5940
2363
424
359

podiel
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/12
1/12

vlastník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súp. hod.
104,26 €
70,79 €
85,17 €
118,41 €
33,52 €
19,44 €
135,99 €
108,20 €
29,12 €
24,66 €
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11
12
13
14

Nitra
Nitra
Nitra
Nitra

Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín

Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín
Veľký Cetín

Bližšie informácie o predmete
viliam.kolencik@gmail.com.

Konkurzy a reštrukturalizácie
3460
3460
3460
3460

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

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

ponukového

vinica
orná pôda
vinica
ostatná pl.

konania

poskytne

Deň vydania: 14.11.2019
361
1082
1093
142

správca

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

na

dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
spolu

emailovej

24,80 €
74,32 €
75,07 €
9,75 €
913,50 €

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/184/2019– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby, telefonický kontakt, emailovú adresu,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, pričom ponuku je
možné podať len ako na súbor majetku,
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
h. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu
v správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
i. musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
j. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
29182019 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
6. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 1. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
10. V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 1. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
11. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
12. Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
13. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Nitre dňa 11.11.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K098234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čomor Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2333 / 79, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/100/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/100/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj hnuteľnej veci

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Martin Čomor, nar. 30.07.1991, bytom
M.R.Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1
ZoKR vyhlásil 2.kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 208/2019 zo dňa 28.10.2019 pod číslom
K094627).
V súlade s Podmienkami 2. kola VPK zo dňa 23.10.2019 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 07.11.2019.
V súlade s Podmienkami sa v sídle kancelárie správcu dňa 08.11.2019 o 09.00 hod. uskutočnilo otváranie obálok
(zaznamenané v Zápisnici z otvárania obálok v 2. kole VPK na predaj hnuteľnej veci zo dňa 08.11.2019). Do
kancelárie správcu bola v určenej lehote doručená ponuka jedného uchádzača, ktorá splnila všetky náležitosti a
podmienky akceptácie v 2. kole VPK v súlade s Podmienkami.
Správca vyhodnotil prijatú ponuku 2. kola VPK nasledovne:
1. Uchádzač (ponuka doručená dňa 06.11.2019):
- ponúkaná kúpna cena za hnuteľnú vec = 101,00 EUR
- ponuka určená správcom ako najvyššia ponuka - ponuka úspešného uchádzača
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo VPK na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku
bolo úspešné a ponuka uchádzača č. 1 bola vyhodnotená ako víťazná.

č. 1

Vzhľadom na ust. §-u 167r ZoKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby dlžníka (podľa ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR), ak majú záujem o vykúpenie
predmetnej hnuteľnej veci SZM č. 1 z konkurznej podstaty, ktorá bola predmetom 2. kola VPK, aby v lehote 10
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dní od zverejnenia tohto oznamu v OV uhradili správcovi sumu rovnajúcu sa ponúknutej kúpnej cene
víťazného uchádzača č. 1, t.j. 101,00 EUR na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú. v tvare
IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu treba uviesť: 23OdK/100/2019 – SZM
1 „meno oprávnenej osoby a jej vzťah k dlžníkovi“.
Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb dlžníka nevyužije v stanovenej lehote právo vykúpiť predmetný majetok
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v 2. kole VPK, správca v súlade s Podmienkami uzatvorí zmluvu
s víťazným uchádzačom č. 1.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty
ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.

V Nitre, dňa 11.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K098235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kálman František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 1010, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/107/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/107/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz František Kálman
Druhé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka František Kálman, nar. 21.05.1981, bytom 943 52 Mužla 1010, podnikajúci pod obchodným
menom František Kálman, s miestom podnikania Mužla 1010, 943 52 Mužla, IČO: 50 478 371, štátny občan
SR, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 28OdK/107/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
druhé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
176/2019 zo dňa 12.09.2019 takto:
Por.
Dátum
Súpisová
Popis
číslo
zapísania
hodnota
Hnuteľné veci – osobné motorové vozidlo: EVČ: NZ292FA,
Renault Megane, VIN: VF1BA0E0517547868, osobné vozidlo, AA
1.
09.09.2019 300 EUR
sedan, Farba: zelená metalíza, v premávke, kategória M1, celková
hmotnosť 1580 kg, nepojazdné, slabá batéria

Zabezpečovacie Sporný
právo
zápis
Nie

Nebol
vykonaný

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, ako jediná hnuteľná vec.
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2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok (zaslania fotiek) predmetu predaja po predchádzajúcej
dohode so správcom na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na
adrese Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 10. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
František Kálman“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
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• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 50% súpisovej hodnoty predmetnej hnuteľnej veci,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ František Kálman – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľné veci. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie a vyzdvihnutie veci
je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Úspešný záujemca, ako držiteľ hnuteľnej veci (vozidla), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osobne oznámiť orgánu
Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
V Topoľčanoch dňa 11.11.2019
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K098236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Penčík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 186, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/193/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/193/2019
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27OdK/193/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Pavol Penčík
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Pavol Penčík, nar. 19.07.1973, bytom Mužla č. 186, 943 52 Mužla, (ďalej len „Dlžník“), č.k.
27OdK/193/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
203/2019 zo dňa 21.10.2019 takto :
List vlastníctva č. 1370 – Okres: Nové Zámky, Obec: Mužla, Katastrálne územie: Mužla
Poradové číslo Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
Spoluvlastnícky podiel
1.
696
424
zastavaná plocha a nádvorie
1/1
Dátum zapísania:
Zabezpečovacie právo:
Sporný zápis:
16.10.2019
Nie
Nebol vykonaný

Súpisová hodnota €
4.999,00
Dôvod zápisu:
§ 167h ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosť je predmetom speňažovania ako jednotlivá nehnuteľná vec.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz Pavol
Penčík“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
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I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Pavol Penčík – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
správcom.

vyhláseného

6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Správy poplatok
a náklady s tým súvisiace za prevod nehnuteľností platí kupujúci.
12. Záujemca sa zaväzuje, že uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra, poplatky za osvedčenie
podpisu na kúpnej zmluve a poplatky za vykonanie konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby.
V Topoľčanoch dňa 11.11.2019
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K098237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bene
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 10218/25B, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/184/2019 S 1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/184/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Bene, nar. 17.03.1970, bytom Andovská
10218/25B, 940 02 Nové Zámky, v súlade s ust. § 167p a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje ponukové konanie na predaj
hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
214/2019 dňa 06.11.2019, pod por. č. 1.
Podmienky prvého ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty sú povinní doručiť svoje záväzné
ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy do 28.11.2019 na adresu: Slovenská insolvenčná k.s., Párovská 26, 949 01
Nitra, a to v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 23OdK/184/2019, NEOTVÁRAŤ“. Záväzná ponuka musí
obsahovať: návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu), doklad o zaplatení zábezpeky, identifikáciu záujemcu, výpis z
obchodného alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako tri mesiace v prípade podnikateľov, alebo
fotokópiu občianskeho preukazu v prípade iných osôb. Na ponuky doručené po stanovenej lehote, alebo bez
predpísaných náležitostí správca neprihliadne. Ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov
správcom podľa ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk a právo uskutočniť nové ponukové konanie.
Záujemca je povinný zaplatiť zábezpeku na odplatu vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny, táto musí byť
pripísaná na účet správcu č. SK50 1100 0000 0029 2289 4687, vedený v Tatra banke, a.s., pod VS: 231842019
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zábezpeka bude neúspešnému záujemcovi
vrátená do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponukového konania. Za týmto účelom sú záujemcovia povinní
uviesť vo svojej ponuke aj číslo účtu, na ktorý má byť suma zábezpeky v prípade neúspechu v ponukovom konaní
vrátená. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

240

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
zábezpeka vo výške 20 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu
zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 80 % sumy zloženej zábezpeky.
O vyhodnotení ponukového konania bude informovaný iba úspešný záujemca v lehote 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania. V prípade prijatia ponuky najneskôr do 30 kalendárnych dní od vyhodnotenia
ponukového konania, je víťaz ponukového konania povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu. Právo úspešného záujemcu
na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania - uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, ak
oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú
ponúkol úspešný záujemca, správca záujemcovi vráti zábezpeku, resp. ponúknutú kúpnu cenu do piatich
pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou osobou. Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s
vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového konania.
Slovenská insolvenčná k.s. správca

K098238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Svitačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 148, 951 04 Malý Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/18/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/18/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Mária Svitačová nar.19.06.1965, bytom 951 04 Malý
Lapáš 148 vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 3.kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet ponukového konania
Hnuteľná vec
Popis
Mobilný telefón zn.Samsung SM-J330F

Deň a dôvod zapísania
14.05.2019
Zoznam majetku dlžníčky zo dňa 29.10.2019

Stav opotrebovanosti
Používaný

Rok výroby Hodnota
2017
50,-€

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku
95/2019 dňa 20.05.2019.
Súpisová hodnota: 50,-€ určená odhadom správcu
Lehota na predkladanie ponúk
15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej
kúpnej sumy, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisnej hodnoty, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od
zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca
konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz
30OdK/18/2019.
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2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com
potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú.
SK3883300000002601290313, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
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 hnuteľnú vec
podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak
o hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak
viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

V Nitre, dňa 11.11.2019

JUDr.Peter Bojda

K098239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Plencnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhájska -, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/190/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/190/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníčky Daniela Plencnerová nar.13.07.1959, bytom Podhájska,
941 48 Podhájska v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje oznámenie, že dlžníčka nevlastní žiaden majetok.
V Nitre, dňa 11.11.2019

JUDr.Peter Bojda

K098240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky ..., 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/121/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/121/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 29.07.2019, sp. zn. 31OdK/121/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 148/2019 zo dňa 02.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mária Molnárová, nar.
03.08.1963, bytom 940 02 Nové Zámky (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr.
Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mária Molnárová, nar. 03.08.1963, bytom
940 02 Nové Zámky končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K098241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamran Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 185 / 3, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/173/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Hamran, nar. 13.05.1950, bytom Severná 185/3,
946 57 Svätý Peter, na základe §167u ods. 1 ZKR, zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty, ktorej súpis bol uverejnený v OV č. 205/2019 dňa 23.10.2019.
Zároveň správca týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, každý pracovný deň od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0903 427 890 resp. na emailovej adrese:
kulichj@mail.t-com.sk
V Nových Zámkoch dňa 12.11.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K098242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/70/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/70/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Erika HORVÁTHOVÁ, nar. 28.04.1981, bytom Komárno, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti WindElectric, s.r.o., 3319,39 €
so sídlom ul. R. Seressa 1488/2, 945 01 Komárno, IČO: 35 950 994, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17006/N

JUDr. Miroslav Belica, správca

K098243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota -, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/183/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/183/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Ján Zabák, nar.
19.01.1972, bytom Lehota, 951 36 Lehota (ďalej len „dlžník“), v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i
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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ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote najneskôr do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 12.11.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K098244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slížová Ondrčková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 13, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 27.03.2018, sp. zn. 32OdK/120/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 66/2018 zo dňa 05.04.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Eva Slížová Ondrčková, nar.
18.10.1968, bytom Rýnska 13, 949 11 Nitra (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Slížová Ondrčková, nar. 18.10.1968,
bytom Rýnska 13, 949 11 Nitra končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K098245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 281, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Blaho nar.10.12.1975, bytom 951 03 Čeľadice
281 v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty.

Popis
zostatok finančných prostriedkov

popis

Súpisná hodnota
8,71,-€

Deň a dôvod zapísania
12.11.2019
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.a) ZKR

register

Obchodný
podiel
v obchodnej Obchodný register Okresného
spoločnosti Lysac, s.r.o.
oddiel:Sro, vložka č.30044/N

V Nitre, dňa 12.11.2019

súdu

Deň a dôvod zapísania
hodnota
12.11.2019
Najvyššia
Nitra Zoznam majetku dlžníka zo záujemcu
dňa 01.07.2019

JUDr.Peter Bojda

K098246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 10/2019.
Súpisová hodnota majetku a mena: 36,00 EUR
V Nitre, dňa 11.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K098247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meluš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica Sovietskej armády 80 / 86, 956 19 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/60/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Pavol Meluš, nar. 09.04.1971, bytom Sovietskej armády 80, 956 13 Krnča, fyzická osoba podnikajúca
pod obchodným menom Pavol Meluš LERY SLOVAKIA, s miestom podnikania Sovietskej armády 80/86, 956 19
Krnča, IČO: 37 284 720 (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo
verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 206/2019 zo dňa 24.10.2019 (K094023).
Číslo
položky
1

Počet
Výrobné číslo
ks

Popis
Škoda
Octávia
STAQMX01FM5/-/-

Evidenčné
číslo

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2001

1/1

1000,- €

1U
1

TMBDN11U522542325 TO772BV

Primeraný veku

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk

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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Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Pavol Meluš – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové
vozidlo - Pavol Meluš“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 281, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 29OdK/186/2019, zo dňa 02.09.2019 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu konkurznej podstaty dlžníka Marián Blaho nar.10.12.1975, bytom 951 03 Čeľadice 281, podnikajúci pod
obchodným menom Marián Blaho, IČO: 44310064, s miestom podnikania 951 03 Čeľadice 281. Toto uznesenie
bolo zverejnené dňa 09.09.2019 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2019. V zmysle
§ 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase stránkových hodín v pracovných
dňoch od 7:00 hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred nahlásiť prostredníctvom emailovej komunikácie na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo telefonicky v čase stránkových
hodín na telefónnom čísle 0904 925 845.
V Nitre, dňa 10.09.2019

JUDr.Peter Bojda

K098249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Stehno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 176, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/129/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/129/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Roman Stehno, nar. 26.03.1971, bytom 935 55 Hontianska Vrbica č. 176, podnikajúci pod obchodným
menom
:
Roman
Stehno,
s
miestom
podnikania
935
55
Hontianska
Vrbica
č. 176, IČO: 41 487 273 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 02.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Mgr. Alexej Vašek, správca

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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K098250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 281, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: Marián Blaho
nar.10.12.1975, bytom 951 03 Čeľadice 281. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Nitra, sp. zn. 29OdK/186/2019 zo dňa 02.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 09.09.2019 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť
dňa 10.09.2019. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda, Správca, Topoľčianska
31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/186/2019. 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. 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. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 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. 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. 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 pohľadávku v účtovníctve neúčtuje. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu
budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Marián Blaho born 10.12.1975, address 951 03 Čeľadice 281, Slovakia (hereinafter
referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No.
29OdK/186/2019 dated on 02.09.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's estate. This
resolution of the District Court was published on 09.09.2019. This resolution became valid and enforceable
on 10.09.2019. The creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 29OdK/186/2019. Should creditor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration,
such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the
delivery of the application to the trustee. The application must be submitted on a pre-printed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general 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. 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. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim
should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends. 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. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care . If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse. Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional
claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim. 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. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. This publication
refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union
than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 10.09.2019

JUDr.Peter Bojda

K098251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Blaho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 281, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/186/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/186/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Blaho nar.10.12.1975, bytom 951 03 Čeľadice
281, podnikajúci pod obchodným menom Marián Blaho, IČO: 44310064, s miestom podnikania 951 03 Čeľadice
281 v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo
bankového účtu IBAN SK5883300000002401000182 SWIFT: FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s., na
ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom. Do poznámky prosím
uviesť: 29OdK/186/2019. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
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.Peter Bojda

K098252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Stehno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 176, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/129/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/129/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 29.07.2019 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Roman Stehno, nar. 26.03.1971, bytom 935 55 Hontianska Vrbica č. 176, podnikajúci pod obchodným menom:
Roman Stehno, s miestom podnikania 935 55 Hontianska Vrbica č. 176, IČO: 41 487 273, /ďalej v texte len
„úpadca“/. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 148/2019 dňa 02.08.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Roman Stehno, nar. 26.03.1971, bytom 935 55
Hontianska Vrbica č. 176, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K098253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Kuklová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 11, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/243/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/243/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Viola Kuklová, nar. 08.05.1952, bytom Nitra, Rýnska č. 11 týmto oznamuje:
·
·

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

K098254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 069 334
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/146/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vyhlásenom na majetok dlžníka: Róbert
Václav, nar. 19. 12. 1984, bytom: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúci pod obchodným menom:
Róbert Václav, IČO: 51 069 334, s miestom podnikania: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, mu bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky
v celkových sumách 3 146,55 € a 80,00 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 6 a 7.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K098255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Kuklová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 11, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/243/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/243/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 13.12.2018 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Viola Kuklová, nar. 08.05.1952, bytom Nitra, Rýnska č. 11, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 245/2018 dňa 20.12.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Viola Kuklová, nar. 08.05.1952, bytom Nitra,
Rýnska č. 11, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K098256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kokeschová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 2926/25, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/226/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/226/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Alexej Vašek, zn. správcu: S1567, so sídlom kancelárie: Lodná 2A/4657, 94501 Komárno, správca dlžníka
(úpadcu): Eva Kokeschová, nar. 04.04.1969, bytom Levice, Saratovská č. 2926/25 týmto oznamuje:
·
·

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

Mgr. Alexej Vašek, správca

K098257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kokeschová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 2926/25, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/226/2018 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/226/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Z DÔVODU, ŽE KONKURZNÁ PODSTATA NEPOKRYJE NÁKLADY KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 06.11.2018 bol Mgr. Alexej Vašek ustanovený za správcu úpadcu
Eva Kokeschová, nar. 04.04.1969, bytom Levice, Saratovská č. 2926/25, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 217/2018 dňa 12.11.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
na Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
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Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Eva Kokeschová, nar. 04.04.1969, bytom Levice,
Saratovská č. 2926/25, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K098258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gögh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 271 / 12, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/74/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/74/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 05.06.2019, č. k. 30OdK/74/2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Roman Gögh, nar. 09.04.1986, bytom Petöfiho 12, 940 02 Nové Zámky (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz
na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 112/2019 zo dňa 12.06.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
09.05.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 09.05.2019,
súčinností tretích osôb, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 12.07.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Roman
Gögh, nar. 09.04.1986, bytom Petöfiho 12, 940 02 Nové Zámky, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Roman Gögh, nar. 09.04.1986, bytom
Petöfiho 12, 940 02 Nové Zámky, zrušuje.
V Nitre, dňa 12.11.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K098259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Benčoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 255, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/189/2019 S1676
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
28OdK/189/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Renáta Benčoková, nar. 26.08.1973, bytom Demandice 255, 935 85 Demandice (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 12.11.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K098260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajnalka Nágelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 41/15, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1980
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/6/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/6/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Hajnalka
Nágelová, nar. 26.09.1980, bytom Jesenského 41/15, 943 01 Štúrovo v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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.
V Nitre, dňa 12.11.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K098261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csákvári Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 649 / 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/130/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/130/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

256

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Opätovné stanovenie hodnoty zapísaného majetku všeobecnej podstaty
V zmysle § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“): „Ak sa počas konkurzu zistí,
že hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote uvedenej v súpise, správca môže opätovne
stanoviť hodnotu zapísaného majetku.“
Správca na základe Odborného vyjadrenia č. 1/2019 znalca z odboru: Poľnohospodárstvo Ing. Vendelína Senciho
zo dňa 31.10.2019 opätovne stanovuje hodnoty zapísaného majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1. - 22.
a to na nasledovné nové súpisové hodnoty nehnuteľného majetku:
Dátum zapísania: 31.10.2019
Zabezpečovacie právo: Nie
Sporný zápis: Nebol vykonaný
Dôvod zápisu: § 167h ZKR
List vlastníctva č. 1090 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
Poradové číslo
Parcelné číslo
Výmera v m2
Druh pozemku
Spoluvlastnícky podiel
1.
620/ 2
8413
orná pôda
4/8
2.
840/ 3
8773
orná pôda
4/8
3.
911/ 2
8330
orná pôda
4/8
4.
1107/ 1
1147
trvalý trávny porast
4/8
5.
1185/ 2
245
orná pôda
4/8
6.
1486/ 3
198
orná pôda
4/8
7.
1552/ 1
885
orná pôda
4/8
8.
1553/ 1
2014
orná pôda
4/8
9.
1554/ 1
183
orná pôda
4/8
10.
2082/ 3
65
lesný pozemok
4/8
11.
2083/ 3
3268
orná pôda
4/8
12.
2668
524
trvalý trávny porast
4/8
List vlastníctva č. 385 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
13.
3434
1080
vinica
1/3
14.
3435
560
trvalý trávny porast
1/3
List vlastníctva č. 2413 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
15.
1079/ 1
55889
orná pôda
15120/7136640
16.
1116
9215
ostatná plocha
15120/7136640
List vlastníctva č. 2175 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
17.
2799
248263
lesný pozemok
60480/30663360
List vlastníctva č. 1437 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
18.
2049/ 2
4791
orná pôda
1/2
List vlastníctva č. 2095 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
19.
2229
41132
lesný pozemok
15120/7136640
List vlastníctva č. 1997 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
20.
1367/ 202
162
trvalý trávny porast
1/2
21.
3103/ 2
554
vinica
1/2
List vlastníctva č. 1436 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
22.
1236
615
orná pôda
1/4

Súpisová hodnota €
2.602,14
2.713,48
2.576,46
74,84
75,77
61,24
273,73
622,93
56,60
20,10
1.010,79
34,19
222,69
24,36
73,24
12,06
302,90
1.481,85
53,90
10,57
171,35
95,26

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K098262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majer Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1084/8, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1982
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/277/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/277/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jozef
Majer, nar. 22.10.1982, trvale bytom Gorkého 1084/8, 036 01 Martin – Podháj (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Žiline, dňa 07.11.2019

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K098263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daša Miškufová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 2047/40, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/259/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/259/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Plichtová PhD.,správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Daša Miškufová, nar. 15.02.1965,
bytom: Čulenova 2047/40, 010 01 Zilina, sp.zn. 3OdK/259/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods.3) zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len
„ZoKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie pohľadávok §167l ods. 3) ZoKR bola
dňa 24.10.2019 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Prima
Banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, v počte 2ks v celkovej výške
prihlásenej sumy 8 008,31€, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom 8/1 až 8/2.
JUDr. Eva Plichtová PhD.,správca

K098264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žobrák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 49, 033 01 Jamník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/59/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/59/2018
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na predaj majetku dlžníka
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka MVDr. František Žobrák, nar. 28.02.1945, bytom Jamník 49, 033
01 Liptovský Hrádok v súlade s ust. § 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku, ktorý bol zverejnený v 217/2019 zo dňa
11.11.2019, a to:
Cenné papiere: kmeňové akcie, na meno, ISIN: SK1110000140, počet 10ks
Emitent: 0017147077, Investičný fond REGIÓFOND Slovenskej poisťovne a.s. Košice, Tajovského 1, 040
01 Košice
Nominálna hodnota: 1.000 SKK/ 1 kus
Súpisová hodnota. 1 EUR / 1 kus, celkom 10EUR
Poznámka: Emitent bol zrušený 30.10.1998 prechodom všetkých práv a povinností na Poliklinika Vidiek, akciová
spoločnosť Košice. Poliklinika Vidiek, a.s. Košice bola premenovaná na PV Invest, a.s., na základe rozhodnutia
VZ zo dňa 04.10.2000 bola spoločnosť zrušená s likvidáciou.

Podmienky ponukového konania

Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 8OdK/59/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Ing.
Gabriela Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk v kancelárii
správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebude doručené
správcovi do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky
majetku len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má
spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
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meno, priezvisko, titul alebo obchodný názov záujemcu,
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
pokiaľ je záujemcom fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
pokiaľ je záujemcom právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo
úradne overenú fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu
štatutárneho orgánu,
navrhovaná kúpna cena samostatne pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca záujem
a celková navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich.
Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom

Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

8592018

Správa pre prijímateľa:

meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 3 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
kola a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 3 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
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kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.

V Žiline, dňa 11.11.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K098265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balejová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská 2351/2 2351/2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/204/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/204/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na predaj majetku dlžníka
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Balejová Janka, nar. 15.09.1972, bytom Oravská 2351/2, Žilina
v súlade s ust. § 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje prvé
kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku, ktorý bol zverejnený v 210/2019 zo dňa
30.10.2019, a to:
Osobné motorové vozidlo Škoda felicia, EČ: ZA963BU, farba tmavá zelená, 5 dverové hatchback,
v premávke od 2004 rok
Súpisová hodnota 100 EUR
Poznámka: Vozidlo je nepojazdné, prehnitá karoséria, neplatná EK a TK

Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 3OdK/204/2018“, na adresu správcu JUDr. Ing. Gabriela
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Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Uzávierka
ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk v kancelárii správcu.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebude doručené správcovi do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky majetku len jednu
záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má
spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

meno, priezvisko, titul alebo obchodný názov záujemcu,
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
pokiaľ je záujemcom fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
pokiaľ je záujemcom právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo
úradne overenú fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu
štatutárneho orgánu,
navrhovaná kúpna cena samostatne pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca záujem
a celková navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich.
Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom
Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

32042018
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meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 3 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
kola a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 3 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
V Žiline, dňa 11.11.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K098266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parchovianska Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belanská 571/10 571/10, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/299/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na predaj majetku dlžníka
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Parchovianská Anna, nar. 17.03.1946, bytom Belanská 571/10,
Liptovský Hrádok v súlade s ust. § 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku, ktorý bol zverejnený v 214/2019 zo dňa
06.11.2019, a to:
Nehnuteľnosť zapísaná na LV 1768 pre kat. úz. Liptovský Hrádok, a to:
·

pozemok parc. č. EKN 350 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 340 m2

so spoluvlastníckym podielom 1/8 k celku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota 100 EUR

Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 7OdK/299/2018“, na adresu správcu JUDr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Uzávierka
ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk v kancelárii správcu.
Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebude doručené správcovi do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky majetku len jednu
záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má
spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

meno, priezvisko, titul alebo obchodný názov záujemcu,
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
pokiaľ je záujemcom fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
pokiaľ je záujemcom právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo
úradne overenú fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu
štatutárneho orgánu,
navrhovaná kúpna cena samostatne pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca záujem
a celková navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich.
Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
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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Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom
Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

72992018

Správa pre prijímateľa:

meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 3 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
kola a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 3 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
V Žiline, dňa 11.11.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K098267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Suriak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 45, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.1.1957
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BMK Konkurz, k.s., správca dlžníka Ing. Jozef Suriak, nar.18.1.1957, bytom Lodno 45, 023 34 Lodno, v súlade s
§ 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zapísaného do
súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 192/2019 dňa 4.10.2019 , a to:
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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č.položky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

katastr.územie
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Lodno
Krásno n/Kysucou

Konkurzy a reštrukturalizácie

č.vlastníctva
1407
1439
1439
1439
1439
1436
1436
1436
1436
1450
1450
1450
898
767
4040

číslo parcely
663
813
820
826
1271
807/1
807/2
807/3
807/4
903/2
906
915
1282
875
3143

druh pozemku
záhr.
orná
orná
orná
orná
trv.tráv.porasty
trv.tráv.porasty
trv.tráv.porasty
trv.tráv.porasty
orná
orná
trv.tráv.porasty
trv.tráv.porasty
trv.tráv.porasty
orná

Deň vydania: 14.11.2019

výmera m2
241
1
8
10
40
792
2
36
4
22
439
35
8187
47748
53242

podiel
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,08
0,08
0,08
0,08
0,17
0,17
0,17
0,17
0,08
0,01

súpis.hodnota
6,03 €
0,03 €
0,20 €
0,25 €
1,00 €
6,60 €
0,02 €
0,30 €
0,03 €
0,37 €
7,32 €
0,58 €
136,45 €
397,90 €
160,14 €
717,21 €

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne na adresu správcu v lehote 11 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Ing. Jozef Suriak –
NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len
jednu ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa
trvalého bydliska / obchodné meno, miesto podnikania, IČO), u právnických osôb: aktuálny výpis z obchodného
registra /nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb: aktuálny výpis zo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/,
u občana – nepodnikateľa: fotokópia platného dokladu totožnosti – OP a pod., doklad o úhrade finančnej
zábezpeky a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny. Ďalej musí ponuka obsahovať
označenie predmetu kúpy.
3. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na účet č. SK72
8360 5207 0042 0576 3093 s poznámkou „ponuka Suriak“ najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet správcu bude znamenať
vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého
finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet správcu pripísaná až po skončení lehoty na prekladanie ponúk.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.

BMK Konkurz.k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K098268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holko Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 3471 / 1, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/206/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/206/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca Dlžníka: BCBA Dalibor
Holko, nar: 06.10.1978, bytom: Švermova 3471/1, 038 61 Vrútky, podnikajúceho pod obchodným menom Dalibor
Holko, s miestom podnikania Švermova 3471/1, 038 61 Vrútky, IČO: 50 149 440, v konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina, sp. zn. 2OdK/206/2019, oznamujem zrušenie verejného ponukového konania /ďalej len
ako aj „VPK“/, ktoré bolo zverejnené v OV č. 193/2019 dňa 07.10.2019, nakoľko oprávnená osoba Dlžníka si
uplatnila právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, vykúpiť majetok Dlžníka z konkurznej podstaty so súhlasom Dlžníka
za cenu, ktorá bola ponuknutá vo VPK do desiatich dní od skončenia VPK.

V Žiline dňa 11.11.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K098269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paculíková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veličná 180, 027 54 Veličná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/264/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/264/2019
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: Ľubica Paculíková, nar. 25.09.1963, trvale bytom Veličná 180, 027 54 Veličná
(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):

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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DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Sídlo:

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO:

35 942 436

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

2.818,27 €
2
07.11.2019
Neuplatnené
3/D-1 – 3/D-2
11.11.2019

V Žiline, dňa 11.11.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., Správca Dlžníka

K098270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paculíková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veličná 180, 027 54 Veličná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/264/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/264/2019
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: Ľubica Paculíková, nar. 25.09.1963, trvale bytom Veličná 180, 027 54 Veličná
(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:

Slovenská konsolidačná, a.s.

Sídlo:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO:

35 776 005

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 14.11.2019
2.661,77 €
5
05.11.2019
Neuplatnené
2/S-1 – 2/S-5
06.11.2019

V Žiline, dňa 06.11.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., Správca Dlžníka

K098271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žmiják Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravský Biely Potok 192, 027 42 Oravský Biely Potok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/285/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/285/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eugen Žmiják, nar. 14.10.1980, bytom Oravský
Biely Potok 192, 027 42 Oravský Biely Potok, do 27.01.2006 podnikajúceho pod obchodným menom
Eugen Žmiják, s miestom podnikania Oravský Biely Potok 192, 027 42 Oravský Biely Potok, IČO: 37 669
702, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K098272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/293/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/293/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:
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Deň vydania: 14.11.2019

7OdK/293/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka Pavel Paulík, nar. 31.08.1980, bytom Horné Rakovce 1379/21, 039 01
Turčianske Teplice, 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.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K098273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladný Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1102/2 1102/2, 014 01 Bytča-Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/278/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/278/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na predaj majetku dlžníka
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka Ľuboš Chladný, nar. 15.02.1980, bytom Okružná 1102/2, 014 01
Beľká Bytča v súlade s ust. § 167n ods. 1) a 167p ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet predaja
Predmetom speňaženia je majetok dlžníka zapísaný v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol
zverejnený v OV 136/2019 zo dňa 17.07.2019, a to:
Súpisová zložka č. 1)
Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, VIN: TMBJG21U328532327, EČ: BY071AP,
zdvihový objem valcov: 1896 cm3, 66 kW, druh: Combi, farba šedá metalíza, prvá evidencia: 2001r.
Súpisová hodnota 800 EUR
Aktuálny stav: najazdené cca 400 tis. km, namontované ťažné zariadenie, momentálne nepojazdné, nutná
oprava. Od septembra neplatná STK

Podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.11.2019

Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky:
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku označeného dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným
označením: „ZÁVÄZNÁ PONUKA – KONKURZ 1OdK/278/2018, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Ing.
Gabriela Ďurmanová, Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. posledný deň lehoty na predloženie ponúk
v kancelárii správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebude
doručené správcovi do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred
uplynutím lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť na jednotlivé súpisové zložky
majetku len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané ponuky odmietne.
Záujemca:
Do 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná
fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá zároveň má
spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade zastúpenia záujemcu
inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako
neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

meno, priezvisko, titul ( FO ) alebo obchodný názov záujemcu ( PO ),
bydlisko alebo sídlo alebo miesto podnikania záujemcu,
dátum narodenia, rodné číslo ( FO ) alebo IČO ( PO ),
označenie čísla súpisovej položky, ktorú záujemca má záujem kúpiť,
záujemca fyzická osoba predloží k ponuke neoverenú fotokópiu občianskeho preukazu, a ak je
záujemcom FO podnikateľ, ktorý má záujem nadobudnúť majetok do svojho obchodného majetku predloží
aj overený výpis zo živnostenského registra alebo iného registra nie starší ako tri mesiace,
záujemca právnická osoba, pripojí k ponuke originálny výpis z obchodného registra alebo úradne overenú
fotokópiu výpisu, nie staršieho ako tri mesiace a tiež fotokópiu občianskeho preukazu štatutárneho
orgánu,
navrhovaná kúpna cena samostatne pre každú súpisovú položku, o ktorú prejaví záujemca záujem
a celková navrhovaná kúpna cena
doklad / potvrdenie o zložení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči označenému dlžníkovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania a že svojou
ponukou je viazaný až do skončenia tohto kola ponukového konania,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa záujemca predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných
údajov na účely tohto ponukového konania.
podpis záujemcu, alebo podpis osoby splnomocnenej záujemcom na podanie ponuky. V prípade
zastúpenia záujemcu osobou splnomocnenou je súčasťou ponuky aj originál plnomocenstva.

Záujemca môže prejaviť záujem o všetky súpisové zložky majetku alebo iba o niektorú z nich.
Ak má Záujemca nadobudnúť vlastníctvo k predmetu ponukového konania do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, musí byť táto skutočnosť z ponuky zrejmá. V takom prípade Ponuka musí obsahovať aj údaje
o manželovi / manželke v rovnakom rozsahu ako v prípade Záujemcu ako aj všetky požadované čestné
prehlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ponuka musí byť podpísaná oboma manželmi.
Záloha na kúpnu cenu:
Záujemca zloží na bežný účet správcu celú ním navrhovanú kúpnu cenu, ktorú ponúka za predmet ponukového
konania, o ktorý prejavil záujem, a to najneskôr v posledný deň lehoty pre doručenie ponúk. Úspešnému
záujemcovi bude zložená záloha na kúpnu cenu započítaná na úhradu kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.11.2019

bude záloha na kúpnu cenu bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vrátená bezhotovostným
prevodom
Číslo bežného účtu:
záujemca poukáže bezhotovostným prevodom zálohu v prospech
bežného účtu č.: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
Variabilný symbol:

12782018

Správa pre prijímateľa:

meno alebo obchodný názov záujemcu

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí doručené ponuky v lehote do 10 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie toho záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky ponukového
konania a vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak správca vyhodnotí, že ponúknutá cena je neprimerane nízka, vyhradzuje si právo
ponuku odmietnuť. V lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, správca upovedomí záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku o výsledku ponukového konania. Víťaz ponukového konania je povinný v lehote určenej správcom
uzatvoriť s ním zmluvu.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej
zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim
kúpnu zmluvu.
Poučenie:
Správca bude prihliadať iba na ponuky doručené riadne v lehote, a pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu
zložená záujemcom na označený bežný účet správcu do uplynutia lehoty na predloženie ponuky.
V Žiline, dňa 12.11.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K098274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 148 148, 010 13 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/19/2017 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/19/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka. Oľga Filová, nar. 01.08.1947, bytom Porúbka 148, správkyňa
zverejňuje konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správkyňa zároveň opakovane vyzýva veriteľov
prihlásených pohľadávok, aby bezodkladne oznámili číslo bežného účtu, peňažný ústav a ďalšie zúčtovacie
symboly ( VS, KS ), v prospech ktorého má byť výťažok poukázaný.
1. Konkurzná podstata - prehľad speňaženia
Súpisová Výťažok zo
Dátum
hodnota speňaženia
Dôvod zapísania
zapísania
[EUR]
[EUR]

Názov

Podstata

Pozemok - parcela č.
CKN 307 - záhrada o

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

272

Obchodný vestník 220/2019
výmere 177 m2,
nachádzajúca sa v
zastavanom území
obce, zapísaná na LV
59,10
82 pre kat. úz.
Domaniža, obec
Domaniža, okres
Považská Bystrica,
spoluvlastnícky podiel
26/144
Pozemok - parcela č.
EKN 713/1 - orná pôda
o výmere 10101 m2,
umiestnená mimo
zastavaného územia
497,35
obce, zapísaná na LV
1023 pre kat. úz.
Horný Hričov okres
Žilina, spoluvlastnícky
podiel 1/8
Pozemok - parcelné č.
EKN 1040/1 - orná
pôda o výmere 509m2,
umiestnený mimo
zastavané územie
obce, zapísaný na LV
25,10
č. 1023 pre kat. úz.
Horný Hričov, obec
Horný Hričov, okres
Žilina, so
spoluvlastníckym
podielom 1/8
Celkom hodnota
581,55
spísaného majetku

Konkurzy a reštrukturalizácie

31,62

18.8.2017

Majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia
konkurzu vo výške v akej podlieha
konkurzu

Všeobecná
podstata

266,18

18.8.2017

Majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia
konkurzu vo výške v akej podlieha
konkurzu

Všeobecná
podstata

13,45

18.8.2017

Majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia
konkurzu vo výške v akej podlieha
konkurzu

Všeobecná
podstata

311,25

2. Náklady konkurzu - prehľad a uspokojenie
Uplatnená
Uznaná
Dátum
Veriteľ
výska v
výška v
Právny titul
zapísania
EUR
EUR
2.1. Paušálna odmena, odmena zo speňaženia, náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
Mgr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
so sídlom kancelárie
Predmestská 8537/2B,
010 01 Žilina

500,00

Deň vydania: 14.11.2019

500,00 2.10.2017

§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR paušálna odmena správcu

Mgr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
§ 167t ods. 1 písm. a) ZKR - odmena
so sídlom kancelárie
49,80
49,80 23.8.2019
správcu zo speňaženia
Predmestská 8537/2B,
010 01 Žilina
Celkom za 2.1.
549,80
549,80
2.2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
JUDr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR so sídlom kancelárie
5,90
5,90 3.8.2017
nevyhnutné výdavky správcu spojené
Predmestská 8537/2B,
s vedením konkurzu, poštovné
010 01 Žilina
JUDr. Ing. Gabriela
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR Ďurmanová, správca,
nevyhnutné výdavky správcu spojené
so sídlom kancelárie
13,50
13,50 23.8.2017 s vedením konkurzu, paušálna
Predmestská 8537/2B,
náhrada za naskenovanie a vloženie
010 01 Žilina
dokumentov do RU
JUDr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR so sídlom kancelárie
2,90
2,90 24.8.2017 nevyhnutné výdavky správcu spojené
Predmestská 8537/2B,
s vedením konkurzu, poštovné
010 01 Žilina
JUDr. Ing. Gabriela
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR Ďurmanová, správca,
nevyhnutné výdavky správcu spojené
so sídlom kancelárie
7,50
7,50 11.10.2017 s vedením konkurzu, paušálna
Predmestská 8537/2B,
náhrada za naskenovanie a vloženie
010 01 Žilina
dokumentov do RU
JUDr. Ing. Gabriela
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR -

Uspokojená
dňa

Uspokojená
v rozsahu (
EUR )

02.10.2017 z
preddavku
Všeobecná zloženého v
podstata
prospech BU
súdu pri
podaní návrhu

500,00

Podstata

Všeobecná
s rozvrhom
podstata
500,00

Všeobecná
s rozvrhom
podstata

Všeobecná
s rozvrhom
podstata

Všeobecná
s rozvrhom
podstata

Všeobecná
s rozvrhom
podstata
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Ďurmanová, správca,
so sídlom kancelárie
Predmestská 8537/2B,
010 01 Žilina
JUDr. Ing. Gabriela
Ďurmanová, správca,
so sídlom kancelárie
Predmestská 8537/2B,
010 01 Žilina

4,00

4,00 3.11.2017

12,95

12,95 24.5.2019

Okresný súd Žilina
Celkom za 2.2.
Náklady konkurzu
celkom

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

nevyhnutné výdavky správcu spojené
Všeobecná
s vedením konkurzu, paušálna
s rozvrhom
podstata
náhrada za naskenovanie a vloženie
dokumentov do RU
§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR Všeobecná
nevyhnutné výdavky správcu spojené
s rozvrhom
podstata
s vedením konkurzu, poštovné

§ 167t ods. 1 písm. b) ZKR nevyhnutné výdavky spojené s
Všeobecná
1,00 11.11.2019
s rozvrhom
vedením konkurzu, súdny poplatok za podstata
vedenie konkurzu

1,00
47,75

47,75

0,00

597,55

597,55

500,00
3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia

4. Prihlásené pohľadávky detí dlžníka
1. Výťažok zo speňaženia
2. Náklady konkurzu ( bez paušálnej odmeny správcu )
3. Nepostihnuteľná hodnota obydlia
4. Prihlásené pohľadávky detí
Zostatok výťažku

Uplatnená
výska v
EUR

Veriteľ

innogy Slovensko s. r.
o., IČO: 44291809, so
sídlom Hviezdoslavovo
nám. 13, Bratislava

1 979,87

innogy Slovensko s. r.
o., IČO: 44291809, so
sídlom Hviezdoslavovo
nám. 13, Bratislava

28,00

Stredoslovenská
energetika, a.s., IČO:
51865467, so sídlom
Pri Rajčianke, Žilina
Consumer Finance
Holding, a.s., IČO:
35923130, so sídlom
Hlavné nám. 12,
Kežmarok
Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., IČO:
35815256, so sídlom
Mlynské nivy 44/a,
Bratislava

Slovenský plynárenský

342,88

635,50

150,54

311,25
97,55
0,00
0,00
213,70

5. Pomerné uspokojenie prihlásených veriteľov
Zistená
Dátum
výška v
Právny titul
Poradie
zapísania
EUR
Faktúra 4200037001. V súlade so
zmluvou o združenej dodávke plynu
pre odberateľov kategórie domácnosti
zo dňa 22.03.2013, bola dlžníkovi
vyúčtovaná dňa 23.10.2014spotreba
1 979,87 2.8.2017
zemného plynu za obdobie od
25e
19.10.2013 do 18.10.2014 vo výške
2.035,87 EUR, splatná dňa
30.11.2014. Dlžná suma bola
čiastočne uhradená. Uplatňuje sa
neuhradený zostatok pohľadávky.
Faktúra 4257016516. V súlade so
zmluvou o združenej dodávke plynu
pre odberateľov kategórie domácnosti
zo dňa 22.03.2013, bola dlžníkovi
28,00 2.8.2017
25e
vyúčtovaná dňa 21.01.2015 spotreba
zemného plynu za obdobie od
19.10.2014 do 13.01.2015 vo výške
28 EUR, splatná dňa 28.02.2015
Faktúra č. 9172610067 za dodávku a
distribúciu elektriny za obdobie od
342,88 3.8.2017
04.05.2016 do 09.05.2017, splatná
25e
dňa 29.05.2017, vystavená dňa
15.05.2017

Rozvrh výťažku v EUR

19,61

0,28

3,40

635,50 14.7.2017

Zmluva o poskytnutí najľahšej pôžičky
zo dňa 29.04.2014, číslo zmluvy
25e
5540504191, ev. číslo 7137334 nezaplatenie dlžnej sumy

6,30

150,54 17.7.2017

Platobný rozkaz Okresného súdu
Žilina, zo dňa 29.12.2016, č.k.
13Csp/114/2016-24, právoplatný a
vykonateľný dňa 07.02.2017

1,49

25e

Faktúra č. 7447225535 zo dňa
24.05.2016, splatná dňa 30.06.2016 neuhradená v sume 535,16 EUR,
faktúra č. 4900119859 zo dňa
11.08.2016, splatná dňa 25.08.2016,
neuhradený zostatok vo výške 78,53
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priemysel, a.s., IČO:
35815256, so sídlom
Mlynské nivy 44/a,
Bratislava

KRUK Česká a
Slovenská republika
s.r.o., IČO: 24785199,
so sídlom ČS armýdy
954/7, Hradec Králové,
ČR

Slovenská sporiteľňa,
a.s., IČO: 00151653,
so sídlom Tomášikova
48, Bratislava
Slovenská sporiteľňa,
a.s., IČO: 00151653,
so sídlom Tomášikova
48, Bratislava

Slovenská sporiteľňa,
a.s., IČO: 00151653,
so sídlom Tomášikova
48, Bratislava

Slovenská sporiteľňa,
a.s., IČO: 00151653,
so sídlom Tomášikova
48, Bratislava

Konkurzy a reštrukturalizácie

EUR, faktúra č. 3130122928 zo dňa
15.11.2016, splatná dňa 29.11.2016,
neuhradený zostatok vo výške 10
EUR, a faktúra č. 3130118104 zo dňa
12.07.2016 splatná dňa 26.07.2016
neuhradený zostatok vo výške 5
EUR, faktúra č. 7415987330 zo dňa
12.10.2016 splatná dňa 26.10.2016
neuhradený zostatok 15 EUR.
Dňa 14.05.2005 uzatvoril dlžník s
právnym predchodcom veriteľa
spoločnosťou Provident Financial,
s.r.o., Zmluvu o spotrebiteľskom
úvere č. 663818172 na sumu 995,82
535,06
535,06 19.10.2017
EUR. Dlžník sa zaviazal vrátiť
poskytnuté prostriedky v 52-och
týždenných splátkach po 31,87 EUR.
Celková suma úveru predstavovala
sumu 1657,04 EUR.
Zmluva č. 5025869557 uzatvorená
dňa 21.02.2012. Pohľadávka vznikla
9151,82
9151,82
17.8.2017
neuhradením istiny vo výške 8773,31
EUR, úrokov a úrokov z omeškania
Zmluva č. 5058192810 uzatvorená
dňa 06.06.2014. Pohľadávka vznikla
neuhradením istiny vo výške 3291,87
3458,01
3458,01
17.8.2017
EUR, úrokov a úrokov z omeškania.
K sume istiny boli pripočítané
poplatky vo výške 46,27 EUR.
Zmluva č. 5058240464uzatvorená
dňa 10.06.2014. Pohľadávka vznikla
neuhradením istiny vo výške 1758,23
1818,06
1818,06
17.8.2017
EUR, úrokov a úrokov z omeškania.
K sume istiny boli pripočítané
poplatky vo výške 31,69 EUR.
Zmluva č. 5064486073 uzatvorená
dňa 06.11.2014. Pohľadávka vznikla
neuhradením istiny vo výške 2708,23
2796,37
2796,37
17.8.2017
EUR, úrokov a úrokov z omeškania.
K sume istiny boli pripočítané
poplatky vo výške 16 EUR.
674,10

674,10 17.7.2017

Celkom prihlásená a
21 570,21 21 570,21
zistená suma

Deň vydania: 14.11.2019

25e

6,68

25e

5,30

25e

90,67

25e

34,26

25e

18,01

25e

27,70

213,70

V Žiline, dňa 11.11.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K098275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/262/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/262/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Alexander Rác, Bratislavská 504/58, Žilina oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Mesto Žilina, IČO: 00321796, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 23.925,75
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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EUR. Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok .
V Žiline, dňa 11.11.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K098276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šmollová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za ulicou 196/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/280/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/280/2019
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 Žilina, č.k. 7OdK/280/2019 zo dňa 3.9.2019 zverejnenom v Obchodnom vestníku OV
č. 173/2019 dňa 9.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka Mária Šmollová, nar. 15.2.1971, trvale bytom
Za ulicou 196/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš,
pričom do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin,
IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“).
V predmetnej konkurznej veci nebol SKP zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurznej podstate Dlžníka.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle ustanovenia § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Mária Šmollová, nar. 15.2.1971, trvale bytom Za ulicou 196/2, 031 01
Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Mária Šmollová, nar.
15.2.1971, trvale bytom Za ulicou 196/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: Borbisova 385/5,
031 01 Liptovský Mikuláš zrušuje.
JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K098277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Fatma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/275/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/275/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Fatma Cicková, nar. 13.02.1949, bytom: 03601 Martin v zmysle ust. §
166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
ku dňu 13.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata
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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neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K098278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Fatma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/275/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Fatma Cicková, nar. 13.02.1949, bytom: 03601 Martin ust. § 167v zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a zároveň oznamuje, že konkurz sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K098279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Alena Protušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mútne 13, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 227 385
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty Dlžníka: Bc. Alena Protušová, nar. 20.03.1988, bytom Mútne 13,
029 63 Mútne, podnikajúceho pod obchodným menom Bc. Alena Protušová, s miestom podnikania
Likavka 536, 034 95 Likavka, IČO: 46 227 385 (ďalej len „Dlžník“), ktorého správcom je: KP recovery, k.s., so
sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568, je zapísaný v súlade
s § 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“) nasledovný majetok:
1. Pozemky
LV č. kat. územie
6244 Novoť
6244 Novoť

obec parc. č.
Novoť 2976/2
Novoť 6946/2

parc. reg.
E
E

druh pozemku
lesný pozemok
vodná plocha

výmera v m2
96998
23

spoluvl. podiel
118/111111
118/111111

súpisová hodnota (Eur)
103,01
0,02

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.11.2019

V Žiline dňa 12.11.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s.,
Správca

K098280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facunová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1734/7, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/267/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/267/2019
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.
JUDr. Eva Luticová, správca dlžníka

K098281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vacha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 406/15, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Branislav Vacha, nar. 20.08.1971, bytom Partizánska 406/15,
039 01 Turčianske Teplice, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Vacha, s miestom
podnikania Belá 400, 038 11 Belá- Dulice, IČO: 37 408 879 do 24.4.2001, IČO: 35 075 571, na majetok,
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/271/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 170/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 2. kolo
ponukového konania na speňaženie obchodného podielu dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty v OV č. 203/2019 dňa 21.10.2019 a to

Súpisová z. 1
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BOND INVEST, s.r.o., IČO:
47 622 385, Dolný val 70 , 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo
61669/L, oddiel Sro

Súpisová hodnota: 5.000 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 2OdK/271/2019 – NEOTVÁRAŤ 1“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu.
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 8802019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne
ceny.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca
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K098282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vacha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 406/15, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Branislav Vacha, nar. 20.08.1971, bytom Partizánska 406/15,
039 01 Turčianske Teplice, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Vacha, s miestom
podnikania Belá 400, 038 11 belá- Dulice, IČO: 37 408 879 do 24.4.2001, IČO: 35 075 571, na majetok,
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/271/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 170/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 2. kolo
ponukového konania na speňaženie obchodného podielu dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty v OV č. 203/2019 dňa 21.10.2019 a to

Súpisová z. 2
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BV-STAVREA, s.r.o., IČO:
47 702 877, Dolný val 70 , 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo
62152/L, oddiel Sro

Súpisová hodnota: 5.000 EUR

1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 2OdK/271/2019 – NEOTVÁRAŤ 2“.
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2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu.
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 8802019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne
ceny.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca
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K098283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795 / 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/143/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/143/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Luticová, správca S 1774, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo,
vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
František Zubaj, nar. 23.12.1968, bytom Pavla Štraussa 795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, adresa na
doručovanie Revolučná 1322, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 05.12.2017 podnikajúceho pod obchodným menom
František Zubaj, s miestom podnikania Pavla Štraussa 795/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 519 403,
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 11.11.2019, t. j. po skončení základnej
prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávok veriteľa:
REGIONPRESS, s.r.o., so sídlom Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 252 417, Slovenská republika, ktorý si v
konkurznom konaní prihlásil pohľadávky v celkovej výške 485,48 Eur.
Tieto pohľadávka bola zapísaneá do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Eva Luticová, správca

K098284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 434, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania
V súlade s § 167p ) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len " ZKR " ) bolo v OV č. 207/2019 dňa 25. 10. 2019
vyhlásené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu a to súpisovej zložky majetku
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č . 2 - malý motocykel zn. RHON RHON LH50QT - C, ev. č. LM437 AF, výrobné číslo L4YTAABC5AAB01160,
farba žltá, rok výroby 2011 , v súpisovej hodnote 200,00 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 5. 11. 2019 vrátane.
Vzhľadom k tomu, že v 1. kole ponukového konania nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania za neúspešné .

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

K098285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Málik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 434, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení druhého kola ponukového konania
V súlade s § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „ zákon „ ) správca vyhlasuje druhé kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 166/2019 dňa
28. 8. 2019 ako súpisová zložka č. 2 – malý motocykel zn. RHON RHON LH50QT – C, ev. č. LM437 AF , výrobné
číslo L4YTAABC5AAB01160, farba žltá, rok výroby 2011 , súpisová hodnota majetku 200,00 EUR, v stave ,
v akom sa nachádza v čase vyhlásenia ponukového konania (ďalej len „ predmet ponukového konania“).
Podmienky ponukového konania
1. 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 a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom minimálna
kúpna cena je určená vo výške 75 % súpisovej hodnoty , t. j. v sume minimálne 150,00 EUR . Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK98 7500 0000 0040 1919 7550 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky .
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí :
-byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
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-obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania
• pri fyzickej osobe ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby; v prípade, že má záujemca nadobudnúť predmet ponukového konania do
BSM, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného majetku ; záujemca zároveň priloží
k ponuke aj fotokópiu dokladu totožnosti záujemcu s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za
účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z. ,
• pri fyzickej osobe – podnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, obchodné meno, IČO, miesto podnikania a vlastnoručný podpis fyzickej osoby -podnikateľa; záujemca
zároveň priloží k ponuke aj výpis z príslušného registra nie starší ako 30 dní s udelením súhlasu so spracovaním
osobných údajov za účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z. ,
•pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z
obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní
,
-obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
-obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
-obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového konania,
-obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
-byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: „
3OdK/191/2019 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. oznámenia o vyhlásení druhého kola ponukového
konania. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím
tejto lehoty.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 7 kalendárnych dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania , ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu aj napriek výzve správcu , je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej
ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia
záväzku uzavrieť kúpnu zmluvu na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
11. Náklady spojené s vykonaním zmeny majiteľa predmetu ponukového konania v evidencii vozidiel na
príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte PZ znáša v plnom rozsahu úspešný záujemca.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r zákona .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár
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K098286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Alena Protušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mútne 13, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 227 385
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Bc. Alena Protušová, nar. 20.03.1988, bytom Mútne 13, 029 63 Mútne,
podnikajúceho pod obchodným menom Bc. Alena Protušová, s miestom podnikania Likavka 536, 034 95
Likavka, IČO: 46 227 385, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
bola dňa 12.11.2019 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713 s por. č. 1,
v celkovej výške 352,94 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Žiline dňa 12.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K098287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REaMOS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Meso
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 584 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A z písomného hlasovania členov veriteľského výboru
Úpadca: REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:31584217, č.k. 4R/1/2014
Správca: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2014/S1304, Spisová značka súdneho spisu Okresného súdu
Žilina: 4R/1/2014
Dátum a čas konania: 11.11.2019 o 12:00 hod.
Program:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie;
2. Uloženie záväzného pokynu pre správcu JUDr. Radovana Birku, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034
01 Ružomberok, na predaj nehnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v žiadosti o uloženie záväzného
pokynu zo dňa 23.10.2019, so všetkými súčasťami a príslušenstvom, zapísaný vo všeobecnej aj oddelenej
podstate a to za podmienok uvedených v žiadosti správcu.
3. Záver.
Prítomní:
1. predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 841 05 Bratislava, osobne
neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný – písomné
hlasovanie zo dňa 8.11.2019 číslo: 212522/OSP I/2019
2. člen veriteľského výboru: VšZP, a.s., krajská pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina, IČO: 35 937
874, osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný
– písomné hlasovanie zo dňa 11.11.2019
3. člen veriteľského výboru: NIIC, s.r.o. Bratislava, IČO: 44 878 516, zastúpený Mgr. Michalom Krákorníkom,
osobne neprítomný, na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. prítomný –
písomné hlasovanie zo dňa 11.11.2019
Ad 1.: Správca Úpadcu žiadosťou zo dňa 23.10.2019 požiadal zabezpečeného veriteľa – SK, a.s. a veriteľský
výbor o uloženie záväzného pokynu na predaj nehnuteľného majetku, zapísaného vo všeobecnej aj oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa SK, a.s., formou dražby organizovanej dražobnou spoločnosťou LICITOR
Group, a.s. so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561.
Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda VV predložila veriteľskému výboru nasledovné uznesenie na
hlasovanie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, ukladá správcovi
záväzný pokyn na predaj nehnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v žiadosti o uloženie záväzného pokynu
zo dňa 23.10.2019, so všetkými súčasťami a príslušenstvom, zapísaný vo všeobecnej aj oddelenej podstate a to
za podmienok uvedených v žiadosti správcu. Oznámenie o dražbe bude zverejnené v OV, na úradnej tabuli
dotknutej obce a v zmysle zákona aj v Notárskom centrálnom registri dražieb.“
Predsedovi VV boli doručené podania jednotlivých členov veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA: 3 hlasy
- SK, a.s.
- VšZP, a.s.
- NIIC, s.r.o. Bratislava, IČO: 44 878 516, zastúpený Mgr. Michalom Krákorníkom
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Ad 2.: Na základe uvedeného, veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO:31584217, ktoré je vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn.: 4R/1/2014, ukladá správcovi
záväzný pokyn na predaj nehnuteľného majetku, bližšie špecifikovaného v žiadosti o uloženie záväzného pokynu
zo dňa 23.10.2019, so všetkými súčasťami a príslušenstvom, zapísaný vo všeobecnej aj oddelenej podstate a to
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za podmienok uvedených v žiadosti správcu. Oznámenie o dražbe bude zverejnené v OV, na úradnej tabuli
dotknutej obce a v zmysle zákona aj v Notárskom centrálnom registri dražieb.“
Prílohy:
1. podanie zo dňa 8.11.2019 spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. predsedu veriteľského výboru.
2. podanie zo dňa 11.11.2019 od VšZP, a.s., krajská pobočka Žilina, ako člena veriteľského výboru.
3. podanie zo dňa 11.11.2019 spoločnosti NIIC, s.r.o. Bratislava, IČO: 44 878 516, zastúpenej Mgr. Michalom
Krákorníkom, ako člena veriteľského výboru.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Žilina a správcovi JUDr.
Radovanovi Birkovi
Predseda VV zaviazal správcu JUDr. Radovana Birku zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom
vestníku.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave dňa 11.11.2019 o 12.30 hod.
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru: Slovenská
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená JUDr. Marcel Mikloš

konsolidačná,

a.s., Cintorínska

21, 814

V Ružomberku, dňa 12.11.2019, JUDr. Radovan Birka, správca

K098288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 429 325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto oznamujem, že zrušujem verejné
ponukové konanie, ktorého oznámenie bolo zverejnené v OV č. 195/2019 dňa 09.10.2019 pod K090119
z dôvodu, že zástupcovi veriteľov: FR SR – Daňový úrad Žilina zaniklo postavenie účastníka – veriteľa, tzn.
zanikol aj zástupca veriteľov ako príslušný orgán na uloženie záväzných pokynov.
V Žiline dňa 11.11.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K098289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ ĎALŠEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429
325, sp.zn. 3K/12/2015/S 1448, týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 05.12.2019 o 10.00 hod. na adrese správcu: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov; 2. Voľba zástupcu veriteľov; 3. Záver
Pri zisťovaní účasti, veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby
predložia originál aktuálneho výpisu zo zákonom určeného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného
veriteľa a doklad totožnosti.
V Žiline dňa 11.11.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K098290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linetová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8598/5, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/287/2019 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/287/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
končí
.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr.
V Martine, dňa 12.11..2019

Janka

Grolmusová,
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K098291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myšiak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 973/45, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/271/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
JUDr. Marína Gallová, správca dlžníka Michal Myšiak, nar. 21.10.1982, trvale bytom Partizánka 973/45, 015 01
Rajec ( ďalej len ako „Dlžník“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § - u 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“) prvé kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku Dlžníka, uvedeného v súpise majetku zostaveného dňa 30.10. 2019 pod poradovým číslom
1/
Popis: malý motocykel RIEJU Toreo 50 YH50QT/0/0
VIN: VTPTCP00B00703170
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 14.9.2009
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zaradenia do súpisu: 30.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 200,00 Eur
(ďalej len ako "motocykel“)
Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Myšiak - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len
jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Predaj motocykla sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci hradí poplatky
spojené s prepisom motocykla a zároveň uskutoční na základe udelenej plnej moci všetky úkony spojené
s prehlásením motocykla na príslušnom evidenčnom úrade a to bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.

Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: IBAN: SK13 0900 0000 0051 3668 3851.

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
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a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh cenovej ponuky;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania zašle úspešnému
záujemcovi návrh kúpnej zmluvy.

V Martine, dňa 12.11.2019
JUDr. Marína Gallová, správca

K098292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Čáni do 12.09.2017 podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Čáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom a miestom podnikania Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 129 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/177/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/177/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OPRAVA PONÚKANÉHO MAJETKU ZAPÍSANÉHO V SÚPISE ODDELENEJ PODSTATY:

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 11.06.2019, č. k. 2OdK/177/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 116/2018 dňa 18. 06. 2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty (
ďalej len “ správca”) úpadcu: Jozef Čáni, nar. 14.05.1986, bytom Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves, do
12.09.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čáni, s miestom podnikania Pavlova Ves 65, 032
21 Pavlova Ves, IČO: 43 129 315 ( ďalej len „úpadca“)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Čáni, nar. 14.05.1986, bytom Pavlova Ves
65, 032 21 Pavlova Ves, do 12.09.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čáni, s miestom
podnikania Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 43 129 315, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje

3. kolo ponukového konania na majetok zapísaného v súpise oddelenej podstaty na majetok pod
poradovým číslom 1, 2 a 5.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2019 vydanom dňa 12. 11. 2019 pod
zn. K097600 ostávajú nezmenené
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K098293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prvého slovenského gymnázia 536 / 1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/875/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/875/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Jozef Rusnák

K098294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ledvina Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubietová 626, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/747/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/747/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Alexander Ledvina, nar. 17.07.1969, trvale bytom Ľubietová 626, 976 55
Ľubietová (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, ktoré boli
správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1
Istina:

2 750,39 €

Celková suma:

2 750,39 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka č. 2
Náklady z uplatnenia:

20,00 €

Celková suma:

20,00 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K098295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra nad Ipľom 35, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1972
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/911/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/911/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Alica Oláhová, nar. 25.09.1972, trvale bytom Nitra nad Ipľom 35, 985
57 Holiša v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 08.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K098296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra nad Ipľom 35, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1972
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/911/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/911/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Alica Oláhová, nar. 25.09.1972, trvale bytom Nitra nad Ipľom 35, 985
57 Holiša (ďalej len "dlžník“), 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 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
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K098297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovárová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1285/263 263, 982 01 Tornaľa - Králik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/906/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/906/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka: Miroslava Kovárová, nar.: 11.01.1971, trvale bytom Mierová
1285/263, 982 01 Tornaľa – Králik, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
1. Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR – Colný úrad Banská Bystrica, so sídlom Partizánska cesta 17,
975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 499 500, vo výške 30,00 EUR.

K098298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Šerešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 53/8, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1969
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/826/2019-S1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/826/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K098299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Segečová Zuzana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 1808/20, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/899/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/899/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty majetku podliehajúci konkurzu:
P.č. Súpisová zložka majetku

1.

Vlastník

Súpisová
hodnota

Obchodný podiel vo výške 50% v spoločnosti XPERIAMUS s.r.o., so sídlom Budča
686, 962 33 Budča, IČO: 50 246 151
Dlžník
2 500,00 €
v podiele
1/1

Deň zápisu
súpisu

do

11.11.2019

JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K098300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Lobotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 80, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017/
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Lobotková, bytom Tatranská 6398/80, 974 11 Banská
Bystrica, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň správca oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. Zoznam pohľadávok proti podstate je
k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
Poučenie:
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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.
JUDr. František Vavrač, správca

K098301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 30, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/835/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/835/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.09.2019, pod č. k.
4OdK/835/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: František Rác, nar.
04.04.1955, trvale bytom Vajanského 30, 984 01 Lučenec (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu František Rác, nar. 04.04.1955, trvale bytom
Vajanského 30, 984 01 Lučenec, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K098302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ťažký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 234/65, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/884/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/884/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica ako správca
konkurznej podstaty dlžníka: Ján Ťažký, nar. 25.12.1967, trvale bytom Hlavná 234/65, 976 52 Čierny Balog,
obchodné meno – Ján Ťažký, s miestom podnikania Hlavná 234/65, 976 52 Čierny Balog, IČO: 33 923 710,
oznamujem veriteľom, že dlžník je vlastníkom nehnuteľností a to:
Pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2440 pre k. ú. Čierny Balog, obec Čierny Balog, okres Brezno
konkrétne parcely registra E-KN parc. č. 9808, orná pôda o výmere 1606 m2, zapísané na meno dlžníka pod B4 v
1/2-ine.
Ďalej pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 3059 pre k. ú. Čierny Balog, obec Čierny Balog, okres Brezno
konkrétne parcely registra E-KN parc. č. 3693, orná pôda o výmere 2386 m2, E-KN parc. č. 6856, trvalý trávnatý
porast o výmere 1924 m2, E-KN parc. č. 9733, orná pôda o výmere 1914 m2, E-KN parc. č. 9774, trvalý trávnatý
porast o výmere 1882 m2, E-KN parc. č. 9777, trvalý trávnatý porast o výmere 967 m2 zapísané na meno dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pod B2 v 1/1-ine.
Pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 4104 pre k. ú. Čierny Balog, obec Čierny Balog, okres Brezno
konkrétne parcely registra E-KN parc. č. 6857, orná pôda o výmere 2185 m2, zapísané na meno dlžníka pod B4
v 1/2-ine.
Pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 4883 pre k. ú. Čierny Balog, obec Čierny Balog, okres Brezno
konkrétne parcely registra E-KN parc. č. 9883, trvalý trávnatý porast o výmere 5818 m2, zapísané na meno
dlžníka pod B4 v 1/4-ine.

Deň zapísania majetku do súpisu:

11.11.2019

Dôvod zapísania majetku do súpisu:

§ 167j ods. 1 ZKR

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K098303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladena Valocková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 832/66, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1983
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/807/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/807/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., dlžníka Vladena Valocková, nar. 26.2.1983, trvale
bytom Štúrova 832/66, 962 12 Detva, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že
vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu, vlastného
šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by v nadväznosti na
ustanovenie §167h ZKR podliehal konkurzu a mohol by byť speńažený.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 4 Odk/807/2019 zo dňa 21.08.2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 165/2019 dňa 27.08.2019, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K098304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kiepka 527/39, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1966
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/803/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/803/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.08.2019, pod č. k.
5OdK/803/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Bartoš, nar. 21.
08. 1966, trvale bytom Kiepka 527/39, 977 01 Brezno (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Imrich Bartoš, nar. 21. 08. 1966, trvale bytom
Kiepka 527/39, 977 01 Brezno, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K098305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ťažký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 234/65, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/884/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/884/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Ťažký, nar. 25.12.1967, trvale bytom Hlavná 234/65, 976 52 Čierny Balog, obchodné
meno – Ján Ťažký, s miestom podnikania Hlavná 234/65, 976 52 Čierny Balog, IČO: 33 923 710 vedenej na
Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/884/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísala
pohľadávku veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
v celkovej sume 3 032,04 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, 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

297

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

K098306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 19, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/746/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/746/2019
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 :
Simona Berkyová, nar. 07. 05. 1993, trvale bytom Na Skalici 19, 974 11 Banská Bystrica
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 11.11.2019

K098307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sokol Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Švantnera 1181 / 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1962
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/751/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/751/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

Ulica
Odborárska
Odborárska
Odborárska
Odborárska
Odborárska
Odborárska

Číslo
52
52
52
52
52
52

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma
3514,12 Eur
843,75 Eur
1288,53 Eur
868,62 Eur
2008,93 Eur
3548,26 Eur

insolva, k.s., správca Michal Sokol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Prôčka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 232, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1971
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/766/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/766/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu František Prôčka, narodený 29.03. 1971, trvale
bytom Dolná Žďaňa 232, 966 01 Dolná Ždaňa, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.
zn. 4OdK/766/2019, 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:
Prihlásená
Veriteľ
suma
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.,
1 832,36 EUR
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436,
v zast. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. - Mgr. Peter Katerinka, Cintorínska 5, 20,00 EUR
949 01 Nitra

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
číslom
4/1
4/2

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K098309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bussinesin.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 26 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 889 531
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 07.08.2019, sp. zn. 4K/4/2019, vyhlásil na majetok dlžníka:
Bussinesin.sk, s.r.o., so sídlom: Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 889 531, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 30978/S (ďalej v texte aj „dlžník“), konkurz
a našu spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 155/2019, deň vydania 13.08.2019.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
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uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
pohľadávok.

DLŽNÍK

Bussinesin.sk, s.r.o.
veriteľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina
IČO: 51 865 467
11.11.2019
11.11.2019
5
Nie
Prihlásená suma - Celková suma
1447,10 € z toho
Istina: 1447,10 €
2 593,36 € z toho
Istina: 2 593,36 €
38,40 € z toho
Istina: 38,40 €
40 € z toho
Náklady z uplatnenia: 40 €

Veriteľ

Prihláška č. 2 zo dňa 08.11.2019 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Počet príloh
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa uvedené v prihláške č. 2
1
2
3
4

Zvolen dňa 11.11.2019
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K098310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihályiová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 63, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/863/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/863/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci oddlženia 4OdK/863/2019 úpadcu Edita Mihályiová, nar. 03. 08. 1962, trvale bytom:
Širkovce 63, 980 02 Jesenské, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR)“), vykonaný nasledovný súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty :

1. Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom, zapísané na liste
vlastníctva:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 54, katastrálne územie: Jesenské, obec: JESENSKÉ, okres: Rimavská Sobota, v celosti ako:

Pozemky:
Parcelné číslo
97

Výmera /m²/
230

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie

Umiestnenie pozemku
1

100/1

391

zastavaná plocha a nádvorie

1

100/2

80

zastavaná plocha a nádvorie

1

100/4

80

zastavaná plocha a nádvorie

1

Stavby:
Súpisné číslo
32

Parcelné číslo
97

Druh stavby/popis stavby
Rodinný dom

V zmysle príslušného LV sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu MIHÁLYIOVÁ Edita r. Šarlinová, nar.
03.08.1962, ul. Družstevná 32, Jesenské, SR, v podiele 1/1.

Odhadovaná hodnota zapisovaného majetku v eurách je v návrhu na vyhlásenie konkurzu určená na sumu vo
výške 100 EUR.

V Rimavskej Sobote, dňa 11.11.2019

K098311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihályiová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 63, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/863/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/863/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Vo veci oddlženia 4OdK/863/2019 úpadcu Edita Mihályiová, nar. 03. 08. 1962, trvale bytom:
Širkovce 63, 980 02 Jesenské, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR)“), vykonaný nasledovný súpis majetku oddelenej konkurznej podstaty:
Lustráciami v zmysle 167j ZKR a šetreniami správcu nebol zistený žiadny majetok úpadcu, spadajúci do
oddelenej konkurznej podstavy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Rimavskej Sobote, dňa 11.11.2019

K098312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kikíny Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I/4, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1958
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/861/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/861/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Karol Kikíny, nar. 03. 02. 1958, Rúbanisko I/4, 984 03 Lučenec, obchodné meno - Karol Kikíny, s miestom podnikania
Rúbanisko III 2900/13, 984 03 Lučenec, IČO - 46119663
spisová značka: 5OdK/861/2019, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok - nehnuteľnosti
Zápis do súpisu
Súpisová hodnota
Hodnota
Číslo
Deň
Dôvod
zapisovaného
súpisovej
Spoluvlastnícky
Opis súpisovej zložky majetku
zapísania zapísania majetku stanovená
zložky
podiel dlžníka
majetku
majetku
vlastným odhadom
majetku
správcu v EUR
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 94 v katastri
nehnuteľností Slovenskej republiky, vedená Okresným
úradom Rimavská Sobota, Katastrálny odbor, okres
Rimavská Sobota, obec Hodejov, katastrálne územie
1
1/7
11.11.2019 § 167h ZKR
2 000 €
Hodejov: stavba so súpisným číslom 345: rodinný dom
postavený na pozemku parcely registra "C" KN č. 1661/
40 o výmere 200 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie
Nehnuteľnosti priľahlé k obydliu - zapísané na liste
vlastníctva č. 94 v katastri nehnuteľností Slovenskej
republiky, vedené Okresným úradom Rimavská Sobota,
2
Katastrálny odbor, okres Rimavská Sobota, obec
1/7
11.11.2019 § 167h ZKR
200 €
Hodejov, katastrálne územie Hodejov, a to: pozemok
parcely registra "C" KN č. 1661/ 4 o výmere 600 m2, druh
pozemku: trvalý trávny porast
Celkom:
2 200,00 €

KASATKIN Recovery, k. s.

K098313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Kikinyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I/4, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/862/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/862/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dlžník : Jolana Kikinyová, nar. 07.09.1961, bytom Rúbanisko I/4, 98403 Lučenec
Spisová značka: 5OdK/862/2019 S1484
Súpisová zložka I.
Nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 55,štát SR, okres :Lučenec , obec Rapovce , k.ú. Rapovce, parcely
registra „C“ parc.č. 517 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 331m2, parc.č. 518 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 9m2, parc.č. 519 záhrada o výmere 334m2, parc.č. 520 záhrada o výmere 96m2, s rodinným domom
súp.č. 180 na parcele č. 517 pod B 3 v podiele 1/6, pod B 6 v podiele 1/6.

Súpisová hodnota: 10.000,-EUR ( zatiaľ stanovená na základe odhadu správcu v zmysle vyjadrenia realitnej
kancelárie)

Dátum vyhotovenia:

11.11.2019

Správca : JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová

K098314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smutný Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľaš 312, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1980
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/907/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/907/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/907/2019 zo dňa 17.09.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 183/2019 vydanom dňa 23.09.2019 pod zn. K084137, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Martin Smutný, nar. 21.10.1980, trvale bytom Vígľaš 312, 962 02 Vígľaš, na korešpondenčnej
adrese Malý Sliač 312, 962 12 Detva a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON
k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, (ako správca úpadcu
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.
2OdK/907/2019, že
dňa 11.11.2019, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s.r.o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35 728 116, ktorý
si v konkurznom konaní prihlásil prihlášku pohľadávok:
Spolu vo výške: 5.142,11 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 5.142,11 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.11.2019.

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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V Bratislave, dňa 11.11.2019
KRIVANKON k.s.,
Správca S 1704

K098315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIPECO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostárenská 9 / 0, 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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: PIPECO
SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 005 932, so sídlom Mostárenská 9, 977 01 Brezno týmto v súlade s ust.§28 ods.3
ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa C - Shop, spol. s r.o., Einsteinova 25,
Bratislava, IČO: 31 362 028 v celkovej výške 4403,79 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K098316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Petra Petrenková, s miestom podnikania
Sládkovičova 64, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
43628796
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 64, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/884/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/884/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Petra Petrenková, nar. 30.10.1984, IČO: 43 628 796 trvale bytom a s miestom podnikania
Sládkovičova 64, 974 05 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Gazdovský rad 51, 931 01 Šamorín, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/884/2019, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436,
ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 3807,54€ a pod č. 2 vo výške 120,00€.
Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K098317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tps Slovakia Express s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 2266/6 / 0, 960 96 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 091 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2017 S695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
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Ing. Marián Holúbek, správca

K098318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Víglaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94 / 4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU - všeobecná podstata
ÚPADCA: Jaroslav Víglaský, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa, SR
spis. zn. súdu: 1K/66/2015
spis. zn. správcu: 1K/66/2015 S1647
JUDr. Jaroslav Bako, správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1647
ku dňu 11.11.2019
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY
Číslo

Súpisová zložka majetku

Umiestnenie
majetku

1

peňažné prostriedky na účte preddavok na činnosť
správcu zaslaný zo strany súdu

Tatra banka, a.s.

2

časť mzdy úpadcu zrazená v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu
293 905
7391/1100
294 307
5736/1100

Deň zapísania majetku
do súpisu

Súpisová
hodnota

16.10.2015

663,88 €

18.10.2019

308,03 €

K098319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2 / 0, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“, so
sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len „Úpadca“) vyhotovil dňa 11.11.2019 doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 124/2019
zo dňa 28.06.2019 pod značkou záznamu K056149, o nové súpisové položky majetku nasledovne:

Súpisová položka majetku por. č. 81:
Nehnuteľnosť – byt č. 100
·

zapísaný na LV č. 1575, vedenom pred Okresným úradom Banská Bystrica, pre okres Banská Bystrica,
obec Brusno, k.ú. Brusno,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nachádzajúci sa na prízemí vchodu č. 1, v Bytovom dome súp. č. 336 postavenom na parcele reg. „C“,
parc. č. 426/5, o výmere 290 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
v spoluvlastníckom podiele Úpadcu na byte 1/1 k celku, v spoluvlastníckom podiele Úpadcu na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku
10890/54850;
Súpisová hodnota (aj mena): 40.000,- €

Pohľadávky evidované v účtovníctve Úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu
Súp.
Istina
Právny dôvod vzniku,
položka
Dlžník
IČO
číslo FA
(€)
predmet dodania
por. č.
Blue Mark production, s.r.o., Somolického 4,
82
46352716 360,12 tovar
422170582
96001 Zvolen
C&C GROUP s.r.o., Terézie Vansovej 2,
83
44787731 29,16
tovar
422160537
97401 Banská Bystrica
84
49,44
tovar
411160039
85
21,87
tovar
411170040
86
169,81 tovar
411180065
87
103,55 tovar
411180077
88
6,84
tovar
422160302
89
0,07
tovar
422160381
90
16,92
tovar
422160424
91
19,08
tovar
422160425
92
29,52
tovar
422160582
CAPRI COFFE s.r.o., Na Troskách 25,
43895590
97401 Banská Bystrica
93
4,32
tovar
422170494
94
22,32
tovar
422170503
95
38,16
tovar
422180068
96
60,12
tovar
422180129
97
19,08
tovar
422180151
98
6,48
tovar
422180152
99
45,36
tovar
422180306
100
16,92
tovar
422180307
101
38,88
tovar
422180328
102
24,80
tovar
422180291
CBA MARKET, s.r.o., Cesta osloboditeľov
103
36835021 43,06
tovar
422180292
8, 97701 Brezno
104
3,36
tovar
422180295
C-C GROUP s.r.o., Na Troskách 25, 97401
105
36693731 0,24
tovar
422940723
Banská Bystrica
Cephalon Sp. Z .o.o., oz. Slovakia,
106
36691119 1188,00 služba
41211026
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
107
358,05 tovar
422180287
COOP Jednota- Logistické centrum, a.s.,
44174870
Horný Hričov 470, 013 42
108
358,05 tovar
422180316
COOP Jednota Námestovo, spot.družstvo,
109
693804
223,78 tovar
422180251
Hviezdoslavova 1/11, 02901 Námestovo
COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo,
110
169102
298,36 tovar
422180266
Nám. Sv.Egídia 27, 05801 Poprad
COOP Jednota Žarnovica, spotr.družstvo,
111
00169030 447,55 tovar
422180276
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
112
149,18 tovar
422180249
113
COOP JLC a.s., 930 03 Kostolné Kračany 36260452 298,36 tovar
422180274
114
149,18 tovar
422180319
115
447,55 tovar
422180267
COOP LC SEVER a.s., Družstevná 4503,
43873693
03101 Liptovský Mikuláš
116
298,37 tovar
422180282
117
298,36 tovar
422180261
COOP VOZ a.s., Trstínska cesta 13, 917 00
36248444
Trnava
118
298,36 tovar
422180314
119
290,63 tovar
411160070
120
92,83
tovar
411160081
121
76,02
tovar
411170005
122
322,81 tovar
411170014
DAILY SNACK s.r.o, Trieda SNP 1700/70,
123
48340600 287,48 tovar
411170021
97401 Banská Bystrica
124
59,58
tovar
411170095
125
133,35 tovar
411180012

splatnosť
FA

Súpisová
hodnota (€)

5.1.2018

360,12

27.10.2016 29,16
25.8.2016
18.7.2017

49,44
21,87
169,81
103,55
6.7.2016
6,84
5.8.2016
0,07
25.8.2016 16,92
25.8.2016 19,08
9.12.2016 29,52
9.11.2017 4,32
16.11.2017 22,32
14.3.2018 38,16
27.4.2018 60,12
11.5.2018 19,08
11.5.2018 6,48
45,36
16,92
38,88
24,80
43,06
3,36
23.12.2015 0,24
1188,00
358,05
358,05
223,78
298,36
447,55
149,18
298,36
149,18
447,55
298,37
298,36
298,36
15.12.2016 290,63
14.1.2017 92,83
16.2.2017 76,02
14.3.2017 322,81
20.4.2017 287,48
59,58
133,35
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113,75
97,04
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411180029
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401160258 31.5.2016
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422160272 8.7.2016
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tovar
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ostatné pohľ.
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zaplatená záloha
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422940729 30.12.2015 1,00
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401160189 25.4.2016

28,00
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422180303

24,84
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72,36
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422180309
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tovar
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422180304
422180324
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EL spol .s r.o., Radlinského 17A, 05201
31652859 1,80
Spišská nová ves
Emília Pulišová -Salaš Hron, Milan Pulišprávny zástupca, M.R.Štefánika 5, 960 01
100,80
Zvolen
80,36
79,74
Erika Novanská -Ermy, Cesta na štadión
33761701
30, 97401 Banská Bystrica
131,26
64,40
1,12
Havlík Štefan
150,00
Hrčka Matúš, Manckovičova 63/7, 920 20
118,00
Hlohovec
51,60
391,48
458,48
631,48
ITALMARKET SLOVAKIA a.s., Holubyho
35758601
1/A, 81103 Bratislava
648,96
668,35
2063,42
668,34
3316,03
Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
35790164
Trnavská cesta 41/A, Bratislava 3, 83104
3316,03
Krasokorčuliarsky klub Istra Banská Bytrica,
Hronské Predmestie 4, 974 01 Banská 35987901 74,99
Bystrica
METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká
45952671 440,29
cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
MIKAPO, s.r.o., Lieskovská cesta 12/2356,
44721277 47,47
96001 Zvolen
246,00
OZ Športový klub CVČ pri ZŠ s MŠ Brusno,
42301718
Školská 622/24, 97662 Brusno
32,00
Patráš Ján
220,00
Radio Services a.s., Brečtanová , 83101
35875020 100,00
Bratislava-Nové Mesto
RELEX s.r.o., Strieborná nám. 4, 974 01
36629481 64,80
Ban.Bystrica
Rudy Miroslav, Partizánska 209/11, 067 61
238,00
Stakčín
SINTRA spol. s r.o Bratislava, Pluhová 2,
685232
703,35
Bratislava
480,00
Slovenský
zväz
biatlonu,
občianske
35656743
združenie,
1477,44
Stredná odborná škola, Pod bánošom 80,
45017000 26,64
97411 Banská Bystrica
SUNFLOWERS agency s.r.o., Mikulovská
36491403 550,80
17, 08501 Bardejov
Šramčík Štefan, 976 61 Lučatín 206
182,00
Štiavničky Sauna s.r.o., Zelená 2B, 97404
46197613 1,00
Banská Bystrica
Ing. Iveta Tomová, Pod Tobolou 1, 949 05
28,00
Nitra
Transmedic Slovakia, Lazovná 68, 97401
36020982 24,84
Banská Bystrica
Úrad
priemyselného
vlastníctva
SR,
30810787 72,36
J.Švermu 43, 97404 Banská Bystrica
Veľkoobchodný družstevný podnik, a.s.
34126937 1491,84
Mochovská 44, 93480 Levice
458,59
ŽP GASTRO SERVIS s.r.o., Mierová
31638104
39321, 97646 Valaská
305,47

17.5.2018
19.6.2018
6.8.2018
14.6.2016

80,36
79,74
131,26
64,40
1,12
150,00
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V Žiline, dňa 11.11.2019
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K098320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fák Martin, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iliašská cesta 73, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1975
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/918/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/918/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva, k.s., správca dlžníka Ing. Martin Fák

K098321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Víglaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 94 / 4, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/66/2015 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/66/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY
ÚPADCA: Jaroslav Víglaský, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa, SR
spis. zn. správcu: 1K/66/2015 S1647
spis. zn. súdu: 1K/66/2015
JUDr. Jaroslav Bako, správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1647
Doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty úpadcu zverejnenej v OV č. 250/2015 zo dňa 31.12.2015 pod K028163
a to o položku- výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty- nasledovne :

Podiel
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Štát,
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k
Deň
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/
/
Číslo
Čísl
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listu
Súpisn
ý
Spoluvlastníc
a
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nebytovéh
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zariadeniach ne územie vlastníct é číslo domom,
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o
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a
é číslo
domu a
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súpisu

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

309

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

ky podiel k
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1

Slovensk
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republika,
nachádzajú
Nová
ci sa v
Baňa,
Bytovom
Nábrežná
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, vchod č.
4

14

3. p.

6412 / 85746

k

Nová
Baňa

5018

94

LV č.
Parcela vo výlučnom
5018, k. ú.:
CKN č.
vlastníctve
Nová
4598/4 úpadcu v
Baňa,
Zastavan podiele 1/1Rozsudok
é plochy
Rozsudok 28.12.201 OSZH
a
OSZH
5
19Pc/4/201
nádvoria 19Pc/4/2017 o
7o
vo
vyporiadaní
vyporiadan
výmere BSM zo dňa
í BSM zo
317 m²
13.6.2017
dňa
13.6.2017

Zabezpečovacie právo
Podrobný opis zabezpečovacieho
práva s uvedením jeho poradia

Podrobný opis a výška zabezpečenej
pohľadávky zabezpečenej týmto
zabezpečovacím právom

Na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých
1.) Pohľadávka Stavebného bytového
z právnych úkonov týkajúcich sa bytu v
družstva, Pod Donátom 3, Žiar nad
dome, ktoré urobil vlastník bytu v dome zo
Hronom 965 01, SR, IČO: 00 176 192,
zákona vzniklo záložné právo v prospech
uplatnená prihláškou pod por. č. veriteľa
ostatných vlastníkov bytov a nebytových
8/S-1, vo výške zabezpečenej sumy
priestorov v zmysle § 15 zák. č. 182/1993
1.431,86 € a prihláškou pod por. č.
Z.z. v platnom znení, vyznačené na LV č.
veriteľa 8/S-2, vo výške zabezpečenej
5018 pod V454/04. Zabezpečovacie
sumy 1.059,92 €
právo prvé v poradí
2.) Pohľadávka Prima banka Slovensko,
Zmluva o zriadený záložného práva na
a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31
nehnuteľný majetok č. 23/053/04 zo dňa
575 951, uplatnená prihláškou pod por. č.
17.06.2004 Zabezpečovacie právo druhé
veriteľa 11/P-1, vo výške zabezpečenej
v poradí
sumy 7.883,24 €
Rozhodnutie Daňového úradu Nová Baňa 3.) Pohľadávka Slovenská konsolidačná,
č. 688/320/13683/05/Vav zo dňa
a.s. / Slovenská republika - Daňový úrad
05.10.2005 o zriadení záložného práva Banská Bystrica, Cintorínska 21, 814 99
podľa § 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb.
Bratislava/Nová 13, 974 01 Banská
v znení neskorších predpisov, právoplatné Bystrica, IČO: 35 776 005, uplatnená
dňa 07.09.2005, zabezpečovacie právo
prihláškou pod por. č. veriteľa 6/S-1, vo
vzniklo zápisom rozhodnutia v KN Správy
výške zabezpečenej sumy 53,11 € a
katastra Žarnovica Zabezpečovacie právo prihláškou pod por. č. veriteľa 6/S-2, vo
tretie v poradí
výške zabezpečenej sumy 584,01 €.
Súpisová hodnota zapisovaného
majetku

Výťažok zo speňaženia súpisovej
zložky dražbou

35 000,00 €

45 600,00 €

Odkaz na
príslušný
zápis v
zozname
pohľadávok

Označenie zabezpečeného veriteľa
zabezpečenej pohľadávky

Zapísaná v
zozname
pohľadávok
pod 8/S-1 a
8/S-2

zabezpečená pohľadávka zapísaná v
Zozname pohľadávok pod č. 42 a 43 Stavebné bytové družstvo, Pod
Donátom 3, Žiar nad Hronom 965 01,
SR, IČO: 00 176 192

Zapísaná v
zozname
pohľadávok
pod 11/P-1

zabezpečená pohľadávka zapísaná v
Zozname pohľadávok pod č. 7 - Prima
banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

Zapísaná v
zozname
pohľadávok
pod 6/S-1 a
6/S-2

zabezpečená pohľadávka zapísaná v
Zozname pohľadávok pod č. 17 a 18 Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005. Potvrdenie prevodu
pohľadávky-Uznesenie OSBB č.k.
1K/66/2015-198 zo dňa 12.6.2018,
zverejnené v OV č.135/2018 zo dňa
16.7.2018 pod K050351

Vo Zvolene dňa 11.11.2019
JUDr. Jaroslav Bako, správca

K098322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 906, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1958
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/665/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/665/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica ako správca dlžníka: Dezider
Oláh, nar. 30.12.1958, trvale bytom: Daxnerova 906, 981 01 Hnúšťa, týmto oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka bola dňa 08.11.2019 doručená do
kancelárie správcu prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031 s por. č. 1, v celkovej výške 20,00 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K098323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tps Slovakia Express s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 2266/6 / 0, 960 96 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 091 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, prihlásil dňa 06.11.2019 pohľadávku v sume
825 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 11.11.2019
Ing. Marián Holúbek

K098324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lázi Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 85 / 182, 986 01 Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/832/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/832/2019
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

311

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

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

Dlžník:

Tibor Lázi, nar. 09.02.1980, trvale bytom Biskupická 85/182, 986 01 Biskupice

Spisová značka:

5OdK/832/2019

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

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

1.

-

-

-

-

V Banskej Bystrici, dňa 08.11.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K098325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zraková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1886/17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/844/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/844/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Dlžník:

Anna Zraková, nar. 17.01.1963, trvale bytom Mládežnícka 1886/17, 974 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Banská Bystrica
Spisová značka:

4OdK/844/2019

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

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

1.

-

-

-

-

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K098326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO - 10919821 (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 33 a por. č. 34 ako súbor majetku č. 1, a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Por. č.
33.
34.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Hnuteľné veci, ktoré boli doplnené do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 33. – 34.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 123/2019 pod K055617 dňa 27.06.2019.

Popis
Revolver zn. Taurus, Typ M 82, kaliber 38 Special, kategória B
Strelivo, 38 Special, 4,4 mm BOXER, 10,25 g, 158 grs

Stav
používaný
nové

Počet ks
1 ks
9 ks

hodnota
150,00 €
2,00 €/9 ks

(ďalej aj „Súbor majetku č. 1“)
Súpisová zložka majetku: súbor hnuteľných vecí - zbrane
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, odbor
poriadkovej polície.
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za súbor majetku č. 1 do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka musí byť
vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE 2OdK/523/2019“.
Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca –
právnicka osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemcovia sú povinní
priložiť fotokópiu Zbrojného preukazu. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 2OdK/523/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom
čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk.
Ponuky je potrebné predkladať na súbor hnuteľných vecí ako celok.
V zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o strelných zbraniach“): „Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A
alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe
nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj
zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva
policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.“
Po uzatvorení kúpnej zmluvy sa víťaz ponukového konania zaväzuje do siedmich (7) dní písomne požiadať
príslušný útvar Policajného zboru o vydanie nákupného povolenia v súlade s ust. § 11 ods. 1, ods. 2 zákona
o strelných zbraniach k zbraniam k zbraniam kategórie „B“.
V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona o strelných zbraniach: „Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A,
zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu,
držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 25232019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu za súbor majetku č. 1 zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritéria v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por.č. 33 a por. č. 34 ako súbor majetku č. 1
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako 50% súpisovej hodnoty súboru majetku č.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1 ako celku, t.j. rovnajúca sa a vyššia ako 84,00 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním
kúpnej zmluvy a nadobudnutím súboru hnuteľných vecí do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie. Správca si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť ponuku
záujemcu, ktorý nespĺňa podmienky na nadobudnutie vlastníckeho práva ku zbraniam v zmysle zákona
o strelných zbraniach.

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

K098327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 13, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/763/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/763/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: Jozef Nič, nar. 13.07.1977, trvale bytom Budovateľská 13, 969 01
Banská Štiavnica oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa
11.11.2019 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Dôvera
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, s por. č. 1, v celkovej
výške 2.586,09 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 11.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K098328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Záchenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružiná 251, 985 52 Ružiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1952
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/861/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/861/2019

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

VŠEOBECNÁ PODSTATA

Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo* Druh pozemku
KN-C 386/ 1
lesný pozemok
KN-C 386/ 65
zastavaná plocha a nádvorie
KN-C 386/ 66
zastavaná plocha a nádvorie
KN-C 1134/ 2
lesný pozemok
KN-C 1289
lesný pozemok
KN-C 1291
lesný pozemok
KN-E 208/ 8
orná pôda
KN-E 291
trvalý trávny porast
KN-E 305/ 1
lesný pozemok
KN-E 305/ 2
lesný pozemok
KN-E 307/ 1
trvalý trávny porast
KN-E 307/ 2
trvalý trávny porast
KN-E 307/ 3
trvalý trávny porast
KN-E 309
trvalý trávny porast
KN-E 310
trvalý trávny porast
KN-E 385/ 2
lesný pozemok
KN-E 386/ 3
lesný pozemok
KN-E 387
trvalý trávny porast
KN-E 388
ostatná plocha
KN-E 389
trvalý trávny porast
KN-E 1167
trvalý trávny porast
KN-E 1169
trvalý trávny porast
KN-E 1170
trvalý trávny porast
KN-E 1258
ostatná plocha
KN-E 1287
trvalý trávny porast
KN-E 1288
trvalý trávny porast
KN-E 1290
trvalý trávny porast
KN-E 1300
ostatná plocha
KN-E 1314
lesný pozemok
KN-E 1320
lesný pozemok
KN-C 308
trvalý trávny porast
KN-C 385/ 2
trvalý trávny porast
KN-C 386/ 4
trvalý trávny porast
KN-C 386/ 62
trvalý trávny porast
KN-C 1134/ 1
trvalý trávny porast
KN-C 1141
vodná plocha
KN-C 1149
ostatná plocha
KN-C 1168
vodná plocha
KN-C 1220/ 1
ovocný sad
KN-C 1220/ 2
ovocný sad
KN-E 232/ 1
orná pôda
KN-E 299/ 2
orná pôda
KN-E 1046/103
orná pôda
KN-E 1046/104
orná pôda
KN-E 1119/ 1
orná pôda
KN-E 1142/ 1
orná pôda
KN-E 1148/ 3
orná pôda
KN-E 1250/ 1
orná pôda
KN-E 1269/ 2
orná pôda

Pozemky
Výmera v m2
237412
962
1077
12920
2636
60161
2423
40485
46750
2619
26579
5082
35
92403
28794
52
820
23260
6078
5285
1237
1931
1205
820
8470
26165
2395
6514
5003
16260
6549
6420
23668
20
23007
1465
1971
3356
7732
130
624
492
481
154
495
139
627
235
480

LV č.
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
742
948
948
948
948
948
948
948
948
948
948
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045

Štát, obec, katastrálne územie
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná
SR, Ružiná, Ružiná

Spoluvl. podiel
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
900/352800
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Hodnota v EUR*
799,45
3,24
3,63
43,51
8,88
202,58
1,21
4,01
157,42
8,82
2,63
0,50
0,00
9,15
2,85
0,18
2,76
2,30
20,47
0,52
0,12
0,19
0,12
2,76
0,84
2,59
0,24
21,93
16,85
54,75
0,65
0,64
2,34
0,00
2,28
4,93
6,64
11,30
26,04
0,44
122,37
96,48
94,32
30,20
97,07
27,26
122,95
46,08
94,13

* hodnota určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:

11.11.2019
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§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K098329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Eugénia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Eugénia Růžičková, nar.
22.01.1960, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Priechod 129,
976 11 Selce; pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Eugénia Růžičková, s miestom podnikania
Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 636 423, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/213/2019 zo dňa 06.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 52/2019 dňa 14.03.2019,

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 – cenné papiere:

Druh CP

Forma
CP

Počet
kusov
CP

Mena Menovitá
ISIN
hodnota CP

Akcia
kmeňová

Na
meno

1 ks

euro 3,32 €

Emitent

Verejný register, kde Hodnota
akcie
je CP evidovaný
určená
odhadom
správcu
0017317568, ČAS, a.s., Centrálny
depozitár
SK1110002039 Gorkého
5,
812
78 cenných papierov SR, 3,32 €
Bratislava, SR
a.s.

Predmet speňažovania je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 206/2019 dňa 24.10.2019, pod č. K094116.

Súpisová hodnota majetku: 3,32 €

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

317

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

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 – 4OdK/213/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto 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 akcií 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 akcií 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: „421320191“.
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) akcií;
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 prevádzané akcie;
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 akcií 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
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potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.. V prípade, že
víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený
ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií
v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Víťazom ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky spojené s prevodom akcií vrátane
zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. 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 akcií) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií 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 11.11.2019

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K098330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Eugénia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Eugénia Růžičková, nar.
22.01.1960, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Priechod 129,
976 11 Selce; pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Eugénia Růžičková, s miestom podnikania
Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 636 423, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/213/2019 zo dňa 06.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 52/2019 dňa 14.03.2019,

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet ponukového konania – premet speňažovania – cenné papiere:

Druh CP

Počet
Forma CP kusov
CP

Akcia
kmeňová

Na
doručiteľa

4 ks

Mena Menovitá
ISIN
hodnota CP

Euro 33,20 €

Emitent

Verejný register, Hodnota
akcie
kde
je
CP určená odhadom
evidovaný
správcu
0000606154,
SLOVAKIA Centrálny depozitár
SK1120002045 INDUSTRIES a.s., Skuteckého cenných papierov 132,80 €
39, 974 65 Banská Bystrica, SR SR, a.s.

Predmet speňažovania je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 2,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 206/2019 dňa 24.10.2019, pod č. K094116.

Súpisová hodnota majetku: 132,80 €

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 – 4OdK/213/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto 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 akcií 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 akcií 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: „421320192“.
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) akcií;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
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5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzané akcie;
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 akcií 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
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.. V prípade, že
víťaz ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
prevod akcií vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., je správca oprávnený
ponukové konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o prevode akcií
v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na prevod akcií vrátane zápisu nového akcionára do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Víťazom ponukového konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie akcií. Všetky výdavky spojené s prevodom akcií vrátane
zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. 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 akcií) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie akcií 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 11.11.2019

Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K098331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONLY 2U a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 851 740
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod č. S1731, správca úpadcu ONLY 2U a.s., so sídlom Rudohorská 33, 974 11
Banská Bystrica, IČO: 44 851 740 v zmysle § 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“) v spojení s § 97 ods. 1
ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČO: 649 48 242
konajúceho na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia a.s. pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A,813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej
len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 11.11.2019
LawService Recovery k.s., správca

K098332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvak František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 53/8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh z výťažku z
oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod č. S1731, správca úpadcu: Ing. František Kvak, nar.: 01.08.1960, bytom
Dukelských hrdinov 53/8, 965 01 Žiar nad Hronom (predtým Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom) v
zmysle § 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“) v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 11.11.2019
LawService Recovery, k.s., správca

K098333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mráz Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
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 o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Tomáš Mráz, nar.:
14.02.1975, bytom Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 11.11.2019
JUDr. Juraj Rybár, správca

K098334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schvarzbacher Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 312 / 38, 976 43 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/784/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/784/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vec: Zápis súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok do zoznamu pohľadávok , doručené po
základnej prihlasovacej lehote
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veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava IČO: 35 942 436
Zastúpené: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Cintorínska 5, 949 01 Nitra IČO: 35 942 436

1. celková prihlásená suma pohľadávky: 6 111,44 €
2. por. č. pohľadávky: 30.10.2019/6/Dô – 2
3. celková prihlásená suma pohľadávky: 6 111,44 €

Právny dôvod pohľadávky : zmluva

Právny dôvod pohľadávok zistený dňa 30.10.2019

K098335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Beňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
LEGES Recovery k.s., so sídlom Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, správca konkurznej
podstaty úpadcu Zuzana Beňová, bytom Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov, nar.: 10.05.1964, v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
LEGES Recovery k.s., správca
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K098336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Goral
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 84/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/580/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/580/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správca dlžníka Ivan Goral, nar. 15.05.1987, trvale bytom Partizánska 84/11, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len
"dlžník") v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí nakoľko do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K098337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Segeč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sobôtka 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/717/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/717/2019
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
Okresný súd Banská Bystrica uznesením číslo 4OdK/717/2019 zo dňa 22.07.2019 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Slavomír Segeč, nar. 23.09.1972, trvale bytom Sobôtka 9, 979 01 Rimavská Sobota, (ďalej len dlžník),
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Ing.Janku Dobrockú,MBA, so sídlom
kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, značka správcu S1502 (ďalej len správca). Uznesenie bolo publikované
v OV č. 144/2019 zo dňa 29.07.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
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V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v OV, že konkurz sa končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.06.2019,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokov zo dňa 20.06.2019, súčinnosti
tretích osôb, vlastného šetrenia správcom a zo samotného vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu : Slavomír Segeč,
nar. 23.09.1972, trvale bytom Sobôtka 9, 979 01 Rimavská Sobota, končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka : Slavomír Segeč, nar. 23.09.1972, trvale bytom Sobôtka 9,
979 01 Rimavská Sobota, zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods.1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K098338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Randisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 92, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/431/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/431/2019
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.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením číslo 5OdK/431/2019 zo dňa 29.apríla 2019 v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka – Ivana Randisová, nar. 23.10.1967, trvale bytom Veľká nad Ipľom 92, 985 32 Veľká nad Ipľom,
pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Ivana Randisová, s miestom podnikania: Zlatno 67, 985 04 Zlatno,
IČO: 40 587 185, (ďalej len dlžník), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Uznesenie bolo publikované v OV č.
86/2019 zo dňa 06.05.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v OV, že konkurz sa končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zo dňa 03.04.2019,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, zo dňa 03.04.2019, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokov, súčinnosti
tretích osôb, vlastného šetrenia správcom a zo samotného vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník je
vlastníkom nehnuteľnosti, vedených na LV č.191, parc.č. 276/8 – záhrada, o výmere 316 m2, parc.č. 276/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2, rodinný dom so súpisným číslom 92, postavený na parc.č. 276/17
v podiele 3/32. Hodnota tohto podielu zapísaného do súpisu majetku a publikovaného v OV č. 175/2019 zo dňa
11.09.2019 nepostačuje na krytie nákladov konkurzu. Prihláškou si uplatnila svoje zabezpečovacie právo
Slovenská konsolidačná,a.s., Cintorínska 21, Bratislava ako jediný prihlásený veriteľ úpadcu.

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

326

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

Záložné právo zriadené v prospech STEFICA Stanislav STEL, Na Kopaničky 677/25, Kamenec pod Vtáčnikom,
IČO:33610029 nebolo uplatnené v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, a teda zaniklo.
Taktiež nebola prihlásená ani pohľadávka tohto veriteľa.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu – Ivana Randisová,
nar. 23.10.1967, trvale bytom Veľká nad Ipľom 92, 985 32 Veľká nad Ipľom, pôvodne podnikajúca pod
obchodným menom: Ivana Randisová, s miestom podnikania: Zlatno 67, 985 04 Zlatno, IČO: 40 587 185,
končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka Ivana Randisová, nar. 23.10.1967, trvale bytom Veľká nad
Ipľom 92, 985 32 Veľká nad Ipľom, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Ivana Randisová,
s miestom podnikania: Zlatno 67, 985 04 Zlatno, IČO: 40 587 185 zrušuje.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K098339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Čipčala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prachatická 2145/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/830/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/830/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca úpadcu Ivan Čipčala, nar. 04.07.1969, trvale bytom Prachatická 2145/9, 960
01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Železničná 355, 962 04 Kriváň, oznamuje, že v zmysle ust. §-u 167p ods. 2
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vylučuje zo
súpisu majetku zložku zapísanú pod súp.č.1 – Osobný automobil ŠKODA FABIA, Výr.číslo:
TMBNB46Y313005018,
Evidenčné číslo vozidla: ZV 724 BG, rok výroby 2000,
Kategória-osobné, Benzín, Stav vozidla: zodpovedá opotrebeniu a veku – 19 ročné.
Vozidlo sa nachádza na adrese Zvolen, Prachatická 2145/9. Cena stanovená odhadom: 400 €.
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestáva 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.
S odvolaním sa na vyššie uvedené ustanovenie ZKR správca vyzýva veriteľov úpadcu, ktorí majú záujem
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o predmetný majetok, aby v lehote do 10 dní od zverejnenia tohto oznamu, predložili svoje ponuky.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K098340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mlynčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 965 01, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Janka Dobrocka,MBA, správca so sídlom kancelárie: Rádayho 8, 984 01 Lučenec správca majetku dlžníka :
Ján Mlynčok, nar. 30.10.1990, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom, korešpondenčná
adresa: A.Kmeťa 19/13, 965 01 Žiar nad Hronom
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: TRETIE
Osobný automobil VOLKSWAGEN PASSAT 3BG/STAVBX01
Výr.číslo: WVWZZZ3BZ1P298454
Evidenčné číslo vozidla: ZH803BU, rok výroby 2005,
Kategória-AA SEDAN, Palivo-NM, Stav vozidla: zodpovedá opotrebeniu a veku – 14 ročné.
Vozidlo sa nachádza na adrese: Žiar nad Hronom, A.Kmeťa 19/13.
Cena stanovená odhadom a úpadcom: 1000 €
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia, prípadne aj na e-mail:
dobrocka.jd@gmail.com, v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná
v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) tiež potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu, zloženú na účet správcu. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu je potrebné uviesť
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do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby, alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487
VS: 52772019
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese dobrocka.jd@gmail.com
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky.
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o
takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K098341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Gálus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 41, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/389/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/389/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Janka Dobrocká,MBA, správca so sídlom kancelárie: Rádayho 8, 984 01 Lučenec správca majetku dlžníka :
Ing.Pavol Gálus, nar.12.06.1960, trvale bytom Trieda SNP 41, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa:
9.Mája 9, 974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Pavol Gálus, s miestom podnikania:
Ul. ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 11 930 322
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: TRETIE
Poradové číslo majetku 1:
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Iná majetková hodnota: Obchodný podiel v spoločnosti
SOLARSERVICE.EU s.r.o., sídlo Račianska 88 B, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO:
50 659 651, Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31107/S (Spis bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej
príslušnosti)
Výška vkladu jediného spoločníka: 5 000 €
Rozsah splatenia: 5 000 €
Nominálna hodnota: 5 000 €
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia, prípadne aj na e-mail:
dobrocka.jd@gmail.com, v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná
v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov)
právnickej osoby. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) tiež potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu, zloženú na účet správcu. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby, alebo obchodné neno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK60 1100 0000 0029 1885 3487
VS: 53892019
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky.
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o
takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
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K098342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Denis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 440 / 50, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1996
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/707/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/707/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Denis Cicko, nar. 24.02.1996, trvale bytom Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019
(K069933).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti TT Trade servis s.r.o., so sídlom Močiar 18, 969 82 Močiar, 5 000,- €
IČO: 44 595 255, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30876/S

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Denis Cicko – Obchodný podiel - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - Denis Cicko“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
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5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K098343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Panica Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1982
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/931/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/931/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Peter Panica

K098344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Rusnáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníšanská 547/25, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1961
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/764/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/764/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 2Odk/764/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Oľga Rusnáková, nar. 06.10.1961, Mníšanská 547/25, 049 16 Jelšava, obchodné meno Oľga
Rusnáková – Ašcha, s miestom podnikania Jesenského 356, 049 16 Jelšava, IČO: 40 735 303. Do funkcie
správcu konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor
11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 06.08.2019
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si žiadny veriteľ neprihlásil svoje pohľadávky.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Oľga Rusnáková, nar. 06.10.1961,
Mníšanská 547/25, 049 16 Jelšava, obchodné meno Oľga Rusnáková – Ašcha, s miestom podnikania
Jesenského 356, 049 16 Jelšava, IČO: 40 735 303 končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie
je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 12.11.2019
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K098345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 557/10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o 1. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka:
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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Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 1ks, ISIN: SK4110002413, PPN:RSI0
CFI: DBFTFR, Druh CP: TC81
IČO emitenta:0017333768
názov emitenta: Fond národného majetku SR

suma
331,94 ,- €

Súpis. hodnota
331,94 ,- €

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz
4OdK/13/2019 - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.,
správca, Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Záujemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Záujemcovia o
kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické osoby predložia výpis z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. Najnižšia suma cenovej ponuky nie je stanovená. Záujemcovia
predložia záväzný návrh cenovej ponuky za kúpu hnuteľnej veci, pričom sú povinní zložiť zálohu vo výške celej
ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v Prima banke Slovensko, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK86
5600 0000 0039 7768 2002, do poznámky k platbe uviesť "Konkurz 4OdK/13/2019 - Záloha“ najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedú aj číslo
účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie zálohy v prípade, že ponuka nebude
vyhodnotená ako úspešná. Záloha bude záujemcovi vrátená najneskôr do 10 dní po vyhodnotení ponukového
konania. V prípade, že úspešný záujemca o kúpu inej majetkove hodnoty bude vyhodnotený ako víťaz a odmietne
uzatvoriť kúpnu zmluvu, záloha prepadá do všeobecnej podstaty. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu
konkurznej podstaty do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s
ponukami spíše správca úradný záznam. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do piatich dní
po vyhodnotení cenových ponúk. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka.
Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z
hľadiska kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk rozhodne žreb správcu. Víťaz ponukového kola
uzavrie so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s
tým, že zaplatená záloha bude započítaná na kúpnu cenu. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Podrobné údaje poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, príp. fax č.048/415 37
40, mail: kancelaria@tencon.sk
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K098346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škvarka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/258/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/258/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o 1. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka:
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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Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 8ks, ISIN: CS0005058452 PPN:RSI0
CFI: ESVUFB, Druh CP: TC01
IČO emitenta:0031562990
názov emitenta: OTF, a.s.

suma
33,19 ,- €

Súpis. hodnota
33,19 ,- €

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz
2OdK/258/2019 - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.,
správca, Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Záujemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Záujemcovia o
kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické osoby predložia výpis z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac. Najnižšia suma cenovej ponuky nie je stanovená. Záujemcovia
predložia záväzný návrh cenovej ponuky za kúpu hnuteľnej veci, pričom sú povinní zložiť zálohu vo výške celej
ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v Prima banke Slovensko, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK86
5600 0000 0039 7768 2002, do poznámky k platbe uviesť "Konkurz 2OdK/258/2019 - Záloha“ najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedú aj číslo
účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie zálohy v prípade, že ponuka nebude
vyhodnotená ako úspešná. Záloha bude záujemcovi vrátená najneskôr do 10 dní po vyhodnotení ponukového
konania. V prípade, že úspešný záujemca o kúpu inej majetkove hodnoty bude vyhodnotený ako víťaz a odmietne
uzatvoriť kúpnu zmluvu, záloha prepadá do všeobecnej podstaty. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu
konkurznej podstaty do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s
ponukami spíše správca úradný záznam. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do piatich dní
po vyhodnotení cenových ponúk. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka.
Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z
hľadiska kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk rozhodne žreb správcu. Víťaz ponukového kola
uzavrie so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s
tým, že zaplatená záloha bude započítaná na kúpnu cenu. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Podrobné údaje poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, príp. fax č.048/415 37
40, mail: kancelaria@tencon.sk
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K098347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Mydlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2767/3, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/868/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/868/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Karol Mydlo, nar. 30.10.1962, trvale bytom
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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Rúbanisko III 2767/3, 984 03 Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 5OdK/868/2019, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis
všeobecnej podstaty Úpadcu.

Nehnuteľný majetok

Číslo súpisovej zložky
1
Typ súpisovej zložky
Garáž
Súpisová hodnota v €
4.500,Hodnota (trhová) v €
4.500,Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
12.11.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Radová garáž, súp. č. 600, 984 01 Lučenec
Popis bytu/nebytového priestoru
Radová garáž, SR, Lučenec, Študentská ul.,
súp. č. 600
Lučenec
č. 3647
Radová garáž súp. č. 600, postavená na
parc. registra „C“ č. 7139
1/1
·

Identifikácia stavby : štát, obec, ulica, súpisné číslo
kat. územie
číslo LV
súpisné a parcelové číslo
Spoluvlastnícky podiel
podiel na pozemku a na priľahlom pozemku

JUDr. Jana Živická, správca

K098348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ryba Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 658 / 13, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1954
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/592/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/592/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.06.2019, sp. zn. 4OdK/592/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 112/2019 zo dňa 12.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ing. Pavel Ryba,
nar. 09.04.1954, trvale bytom Boženy Nemcovej 658/13, 962 31 Sliač, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Pavel Ryba FISH TOUR, s miestom podnikania Francisciho 2050/5, 960 01 Zvolen, IČO: 41 653 629
(ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej
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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kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Pavel Ryba, nar. 09.04.1954, trvale
bytom Boženy Nemcovej 658/13, 962 31 Sliač, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ing. Pavel
Ryba FISH TOUR, s miestom podnikania Francisciho 2050/5, 960 01 Zvolen, IČO: 41 653 629 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K098349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 83, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 a v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, prihlásil dňa 07.11.2019 pohľadávku v sume
150 EUR.
V Banskej Bystrici dňa 12.11.2019
Ing. Marián Holúbek

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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K098350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 316/1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/871/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/871/2019
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.

K098351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 09.05.2019, č. k. 2OdK/474/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Tibor Kováč, nar. 08.04.1964, trvale bytom Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s.,
so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 93/2019 zo dňa 16.05.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
22.02.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 22.02.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 03.06.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - Tibor Kováč, nar.
08.04.1964, trvale bytom Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tibor Kováč, nar. 08.04.1964, trvale bytom
Budovateľská 14, 969 01 Banská Štiavnica, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 12.11.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LEGES Recovery k.s., správca

K098352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 76, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/741/2019 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/741/2019
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 12.11.2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K098353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: El Maachi Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 184, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/345/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/345/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Eva El Maachi, nar. 25. 06. 1983, trvale bytom
Švermova 184, 981 01 Hnúšťa, obchodné meno – Eva El Maachi, s miestom podnikania Švermova 184, 981 01
Hnúšťa, IČO: 50030248 týmto oznamuje, že majetok dlžníka, a to:
Majetok - hnuteľná vec
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1

2

Opis súpisovej zložky majetku

Zápis do súpisu
Miesto, kde
sa hnuteľná Spoluvlastnícky
vec
podiel dlžníka
nachádza

hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo –
Audi
A4,
S4
AC
kombi,
VIN:
WAUZZZ8E52A158619,
približný
rok neznáme
1/1
výroby: 2001, stav opotrebovanosti:
nepojazdné, havarované
hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo
FIAT PUNTO, 60 SX/176AB55P, AB
Švermova
hatchback
5dv.,
VIN:
184, 981 01 1/1
ZFA17600002401512, približný rok výroby:
Hnúšťa
1996, stav opotrebovanosti: primarené
veku vozidla

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

23.7.2019

§ 167h ZKR 0,00 €

23.7.2019

§ 167h ZKR 300,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 151/2018 dňa
07.08.2019.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 1 zo súpisu: Vzhľadom na celkový stav a vady vozidla
(nepojazdné, havarované vozidlo, z ktorého ostali len kolesá) by náklady na speňaženie vozidla prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku č. 2 zo súpisu: Správca nemá za preukázané, že predmetné
vozidlo existuje. Ak by aj vozidlo existovalo, nie je známy jeho stav ani miesto kde sa nachádza. Táto súpisová
zložka majetku nie je speňažiteľná a preto ju správca zo súpisu vylučuje.
Po vylúčení týchto súpisových zložiek majetku sa v konkurznej podstate nenachádza žiadny majetok.
V Banskej Bystrici dňa 12.11.2019
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K098354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: El Maachi Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 184, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/345/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/345/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Eva El Maachi, nar. 25. 06. 1983, trvale bytom Švermova 184, 981 01
Hnúšťa, obchodné meno – Eva El Maachi, s miestom podnikania Švermova 184, 981 01 Hnúšťa , IČO: 50030248
týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (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 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

K098355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Asmolova 82, korešpondenčná adresa: Záhonok 6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1973
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/835/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/835/2019
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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RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 16. 08. 2019, pod č. k.
2OdK/835/2019 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Ján Berger, nar.
22.01.1973, trvale bytom generála Asmolova 82, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Záhonok 6. 960 01
Zvolen (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 31.05.2019, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 28.08.2019 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Ján Berger, nar. 22.01.1973, trvale bytom generála
Asmolova 82, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Záhonok 6. 960 01 Zvolen, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ján Berger, nar. 22.01.1973, trvale bytom
generála Asmolova 82, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Záhonok 6. 960 01 Zvolen, občan SR
pod sp. zn.: 2OdK/835/2019, zrušuje.
V Lučenci, dňa 12.11.2019
RESKON, k.s., Správca

K098356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 060
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ PONUKOVÉHO KONANIA NA VYPRACOVANIE PRÁVNEJ ANALÝZY
Predmet ponukového konania:
Vypracovanie právnej analýzy o zaradení majetku – pohľadávok úpadcu do príslušnej podstaty.
Zameranie:
Konkurzné právo v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Špecifikácia zadania:
Podstatou vypracovanej právnej analýzy bude právne posúdenie problematiky zaradenia majetku úpadcu
(pohľadávok úpadcu na vrátenie nadmerných odpočtov DPH) do príslušnej podstaty v konkurznom konaní podľa
príslušných listinných dokumentov a právnych skutočnosti danej veci. Pohľadávky úpadcu vznikli z titulu
uplatnenia nadmerných odpočtov DPH voči príslušným daňovým úradom. K pohľadávkam úpadcu bolo zmluvou
zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa a následne bolo zapísané do Notárskeho centrálneho
registra záložných práv. V priebehu konkurzného konania vznikla spornosť v akom rozsahu sa toto záložné právo
k pohľadávkam vzťahuje aj na pohľadávky úpadcu vzniknuté z titulu nadmerných odpočtov DPH, tzv. daňových
pohľadávok úpadcu. Účelom právnej analýzy bude posúdenie všetkých relevantných skutočností a zodpovedanie
otázky, či k pohľadávkam na nadmerné odpočty DPH riadne a platne vzniklo záložné právo záložného veriteľa.
Predmetom právneho posudzovania bude: záložná zmluva na pohľadávky, zápis v NCRzp, relevantná judikatúra
súdov, porovnateľné prípady z praxi.
Podmienky ponukového konania:
Záväzné ponuky a záujemcovia:
1. Záujemcom môže byť iba fyzická osoba poskytujúca právne služby podľa zákona č. 586/2003 o advokácii
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). V prípade záujemcu – právnickej osoby musí
spĺňať kritérium podľa prvej vety tohto bodu ponukového konania osoba oprávnená konať v mene
právnickej osoby podľa ust. § 12 a nasl. zákona o advokácii. Na preukázanie tejto skutočnosti uchádzač
spolu so záväznou ponukou predloží doklad preukazujúci skutočnosť, že je oprávnený poskytovať právne
služby podľa zákona o advokácii. Záujemcom nemôže byť advokát, ktorý je účastníkom konkurzného
konania, právnym zástupcom účastníka konkurzného konania alebo právnym zástupcom úpadcu alebo
spriaznenej osoby úpadcu, alebo pokiaľ poskytoval právne služby úpadcovi alebo spriaznenej osobe
úpadcu v posledných troch rokoch pred vyhlásením konkurzu.
2. Záväzné ponuky musia obsahovať nasledovné obsahové a formálne náležitosti:
a. musia byť predložené v slovenskom jazyku,
b. musí obsahovať označenie ponukového konania s Názvom „Ponukové konane na vypracovanie právnej
analýzy“ s odkazom na číslo Obchodného vestníka, v ktorom bolo toto ponukové konanie zverejnené,
c. označenie záujemcu - meno, priezvisko, resp. obchodné meno advokáta, advokátskej spoločnosti, sídlo a
IČO záujemcu, kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
d. priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac,
e. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi a voči správcovi,
f. čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je účastníkom konkurzného konania, právnym zástupcom účastníka
konkurzného konania a ani právnym zástupcom úpadcu alebo spriaznenej osoby úpadcu a že
neposkytoval právne služby úpadcovi alebo spriaznenej osobe úpadcu v posledných troch rokoch pred
vyhlásením konkurzu,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásených správcom a že sa oboznámil s predmetom ponukového konania,
h. v záväznej ponuke musia byť označené kontaktné osoby vrátane emailov a telefonického kontaktu,
i. stručný a jasný profil a predstavenie advokáta a referencie vzťahujúce sa k danej problematike – oblasť
konkurzu,
j. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať cenovú ponuku – hodinová odmena za každú aj začatú
hodinu poskytovania právnych služieb bez DPH za vypracovanie právnej analýzy, ktorá je predmetom
ponukového konania, s výpočtom predpokladaného počtu hodín za vypracovanie tejto právnej analýzy.
Pokiaľ záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke.
k. záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu.
3. Každý záujemca môže do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania
podať iba jednu záväznú ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
Lehota a podmienky pre predloženie záväzných ponúk:
4. Záväzné ponuky záujemcov na vypracovanie právnej analýzy v písomnej forme musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 2K/3/2018 – záväzná ponuka právne služby – neotvárať“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, s tým
že posledným dňom pre doručenie záväznej ponuky je desiaty (10-ty) pracovný deň do 15:00 hod.
tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
7. Už podané záväzné ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná záväzná ponuka znamená
vyjadrenie súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
Rozhodujúce kritériá:
8. Rozhodujúcimi kritériami pre výber úspešného záujemcu sú:
· cena za vypracovanie právnej analýzy,
· referencie advokátskej kancelárie – záujemcu.
Doplňujúce informácie k predmetu ponukového konania:
9. Za účelom spresnenia prípadných nejasností týkajúcich sa podmienok ponukového konania alebo obsahu
ponukového konania, je možné prípadné otázky zaslať výhradne e-mailom na adresu
recovery@kasatkin.sk.
10. Detailnejšie informácie o predmete ponukového konania, budú poskytnuté formou umožnenia nahliadnutia
do príslušnej spisovej dokumentácie týkajúcej sa predmetu zadania tým záujemcom, ktorí o to požiadajú
a ktorí so správcom uzatvoria Zmluvu o ochrane dôverných informácií.
11. Požiadať o uzatvorenie Zmluvy o ochrane dôverných informácií a nahliadnuť do spisovej dokumentácie je
možné najneskôr tri (3) pracovné dni pred koncom lehoty na podanie záväznej ponuky.
Vyhodnotenie záväzných ponúk:
12. Správca vyhodnotí záväzné ponuky do siedmych (7) pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v zmysle ponukového konania.
13. Správca je oprávnený vybrať zo záväzných ponúk vybrať tú, ktorá mu najviac vyhovuje, pričom nie je
povinný oznamovať dôvody prijatia ani odmietnutia záväzných ponúk.
14. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný vypracovať právnu analýzu v lehote
stanovenej správcom, ktorú správca oznámi úspešnému záujemcovi po vyhodnotení záväzných ponúk.
15. Správca a veriteľský výbor si vyhradzujú právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
16. Ukončením ponukového konania a oznámením výsledku nevzniká zmluvný vzťah medzi záujemcom a
správcom.
17. Správca si vyhradzuje právo rokovať so záujemcom o návrhu cenovej ponuky obsiahnutej v záväznej
ponuke.
18. Správca si vyhradzuje právo vyhlásenia ďalšieho kola výberového konania.
Oznámenie výsledku ponukového konania:
19. Správca informuje záujemcov o výsledku ponukového konania písomne alebo elektronicky (e-mailom).
20. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prebiehajúce ponukové konanie.
21. Správca si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu zo záväzných ponúk.
Osobitné ustanovenia:
22. Všetky informácie poskytnuté správcom majú dôverný charakter v zmysle § 271 Obchodného zákonníka.
23. Záujemca nesmie poskytnúť informácie týkajúce sa ponukového konania a právnej analýzy tretej strane
bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu.
24. Správca môže použiť záväzné ponuky a informácie v nich obsiahnuté výhradne pre účely vyhodnotenia
ponukového konania.
25. Záujemca nemá nárok na úhradu nákladov spojených s vypracovaním záväznej ponuky a účasťou
v tomto ponukovom konaní.
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K098357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinčeková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 36/70, 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:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis súpisovej zložky: peňažné prostriedky
Celková suma: 1.235,00 EUR
Mena: Euro
Súpisová hodnota: 1.235,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 09.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K098358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej hodnoty majetku oddelenej podstaty

Podstata: oddelená podstata
Zabezpečený veriteľ: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515
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Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č.: 24 MG/2019
Druh a poradie zabezpečenia: Záložné právo prvé v poradí
Právny dôvod vzniku zabezpečenia:
000130B/CORP/2013 zo dňa 18.05.2015

Zmluva

o zriadení

záložného

práva

k pohľadávkam

Zabezpečená suma: 4.405.069,30€

Deň
zápisu

Podstata

8.10.2019

OP
Blackside

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

37
29.12.2014 1,00 €
598,40 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

4134626

38
29.12.2014 1,00 €
048,40 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

4144510

3 084,38
31.12.2015 1,00 €
€

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

5144265

13
31.12.2015 1,00 €
669,88 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

5144307

11
31.12.2015 1,00 €
283,82 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

5144324

38
31.12.2015 1,00 €
530,80 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

5144325

71
31.12.2015 1,00 €
015,87 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

5144326

58
31.12.2015 1,00 €
422,00 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134040

42
29.12.2014 1,00 €
000,00 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134041

162
29.12.2014 1,00 €
917,60 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134042

162
29.12.2014 1,00 €
963,97 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134043

81
29.12.2014 1,00 €
485,75 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134044

81
29.12.2014 1,00 €
580,99 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134045

163
29.12.2014 1,00 €
126,90 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134046

123

§ 67 ods.1
písm. a)

Subjekt

Suma

4134609

75
29.12.2014 1,00 €
196,80 €

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

4134610

75
29.12.2014 1,00 €
196,80 €

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

4134613

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

IS WORLD SLOVAKIA s.r.o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

Splatnosť

Súpisová
hodnota

Faktúra

29.12.2014 1,00 €

Dôvod
zápisu
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019
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Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134046

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134047

41
29.12.2014 1,00 €
264,08 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134048

165
29.12.2014 1,00 €
189,49 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

8134049

82
29.12.2014 1,00 €
608,06 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213, Holešovice, 170 04 Praha
2014
1, IČO: 60193531

915,26 €

29.12.2014 1,00 €

Deň vydania: 14.11.2019

25,89 € 26.3.2014 1,00 €

GLYDER UK, The Post House, Barracloughs Lane, Barton
333
Upon Humber, DN18 5BB, United Kingdom, IČO:
30042015
30.4.2015 1,00 €
888,43 €
Company Number 04211243
GLYDER UK, The Post House, Barracloughs Lane, Barton
51
Upon Humber, DN18 5BB, United Kingdom, IČO:
32015
6.3.2015
1,00 €
000,00 €
Company Number 04211243
Ivana Kubašiaková, Hámor 21, 976 66, Polomka

2012

202
26.3.2013 1,00 €
598,62 €

Popov poskytnutie finančných prostriedkov

2015

30
6.3.2015
000,00 €

Artur Gergijev, Jokayho 42, 821 06 Bratislava

2018

34
31.12.2018 1,00 €
000,00 €

SUPERIOR PROPERTIES, Oliaji Trade Centre
Francis Rachel St, Seychely

2014

490
31.12.2015 1,00 €
000,00 €

Ing. Tibor Gavorník, ul. 29. augusta 1432/29, 039 01
Turčianske Teplice
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

1,00 €

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

§ 67 ods.1
159
27.7.2018 15 959,00 € písm. a)
591,19 €
ZKR
§ 67 ods.1
2 642,94
2134026
31.12.2014 1,00 €
písm. a)
€
ZKR
2018

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

2134027

7 631,36
31.12.2014 1,00 €
€

TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

2144001

6 576,47
30.7.2014 1,00 €
€

TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

2144002

7 675,92
30.7.2014 1,00 €
€

TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

3124087

54
967,20 €

Ján Makový, Diviaky - Červenej armády
61/27, 03901 Turčianske Teplice

3144086 396,36 € 5.11.2014 1,00 €

JUDr. Karol Žirko, Advokátska kancelária, Ul. SNP
514/122
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 510907371

písm. a)
ZKR

3164026 35,60 € 8.4.2016

1,00 €

35,60 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

3164048

8 400,00
14.8.2016 1,00 €
€

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

3164058

3 880,00
21.11.2016 388,00 €
€

JAPA BB s.r.o., Priechod 282, 976 11 Priechod, IČO:
36865974

3164069

62
7.1.2017
400,00 €

SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194012

1 200,00
15.4.2019 1 200,00 €
€

6 240,00 €

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

8.10.2019
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SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194013

1 800,00
15.4.2019 1 800,00 €
€

SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194014

1 200,00
15.5.2019 1 200,00 €
€

SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194015

1 800,00
15.5.2019 1 800,00 €
€

Deň vydania: 14.11.2019
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

ČS-KA Mazorník, s.r.o., Somolického 1874/62, Turčianske
Teplice, IČO: 45905991
3194016 50,00 € 31.5.2019 50,00 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

ČS-KA Mazorník, s.r.o., Somolického 1874/62, Turčianske
Teplice, IČO: 45905991
3194017 40,00 € 31.5.2019 40,00 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194018

1 200,00
8.7.2019
€

1 200,00 €

SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194019

1 800,00
8.7.2019
€

1 800,00 €

SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO:50538659

3194020

1 200,00
1.7.2019
€

1 200,00 €

TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

4144127

38
30.6.2014 1,00 €
537,47 €

TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

4144162

38
11.7.2014 1,00 €
077,20 €

IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO:
46653741

4154039 740,98 € 4.2.2015

1,00 €

IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO:
46653741

4154040 42,07 € 4.2.2015

1,00 €

IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO:
46653741

4154045 420,58 € 6.2.2015

1,00 €

TRADE NOVA s.r.o., Nitrica 488, 972 22 Nitrica, IČO:
44586639

5144028

22
21.3.2014 1,00 €
821,97 €

TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

5144169

38
22.6.2015 1,00 €
527,20 €

IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO:
46653741

5144328

2 302,87
10.12.2014 1,00 €
€

IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO:
46653741

5144329

2 336,88
10.12.2014 1,00 €
€

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144337

1 000,00
23.12.2014 1,00 €
€

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144340

72
24.12.2014 1,00 €
639,36 €

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144341

109
25.12.2014 1,00 €
501,06 €

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144342

108
26.12.2014 1,00 €
785,89 €

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144343

104
29.12.2014 1,00 €
634,70 €

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144344

104
30.12.2014 1,00 €
633,57 €

W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139 5144345

36
3.1.2015
384,00 €

1,00 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
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VITEX TRADING CORP., 24 de Castro Street, Tortola,
The British Virgin Islands
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8 004,00
31.1.2015 1,00 €
€

9144001

GLYDER UK, The Post House, Barracloughs Lane, Barton
209
Upon Humber, DN18 5BB, United Kingdom, IČO:
30112014
30.4.2015 1,00 €
618,09 €
04211243
IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
89
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505
70004003
31.12.2014 1,00 €
448,58 €

Deň vydania: 14.11.2019
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

70004004

271
31.12.2014 1,00 €
370,32 €

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

IS WORLD SLOVAKIA s. r. o.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

70004005

2 271,38
31.12.2014 1,00 €
€

§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

OP
Blackside

Zuzana Dominová, SNP 563/168, 039 01 Turčianske
Teplice

70004010

1 824,00
30.12.2014 1,00 €
€

8.10.2019

OP
Blackside

Zuzana Dominová, SNP 563/168, 039 01 Turčianske
Teplice

70004011 360,00 € 15.1.2015 1,00 €

8.10.2019

OP
Blackside

IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO:
46653741

70004012

29
31.12.2014 1,00 €
250,72 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144134

11
31.12.2015 1,00 €
230,41 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144142

25
31.12.2015 1,00 €
658,77 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144145

16
21.4.2016 1,00 €
886,36 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144161

12
31.12.2015 1,00 €
746,47 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144167

12
31.12.2015 1,00 €
650,66 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

21441172

8 570,37
31.12.2015 1,00 €
€

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144181

24
31.12.2015 1,00 €
703,55 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144190

20
31.12.2015 1,00 €
992,46 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144192

37
31.12.2015 1,00 €
357,20 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144198

24
31.12.2015 1,00 €
686,26 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144205

18
31.12.2015 1,00 €
066,00 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144214

24
31.12.2015 1,00 €
003,60 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144223

17
31.12.2015 1,00 €
621,93 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2144228

17
31.12.2015 1,00 €
247,44 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154001

11
31.12.2015 1,00 €
497,15 €

8.10.2019

OP
Blackside

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:

2154002

23

31.12.2015 1,00 €

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

8.10.2019
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2154002

30513057

206,76 €

31.12.2015 1,00 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154003

17
31.12.2015 1,00 €
244,00 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154009

16
31.12.2015 1,00 €
419,60 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154015

16
31.12.2015 1,00 €
046,27 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154022

15
31.12.2015 1,00 €
823,37 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154035

15
31.12.2015 1,00 €
820,20 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

2154072

9 077,76
31.12.2015 1,00 €
€

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

3144102

37
31.12.2015 1,00 €
467,64 €

Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO:
30513057

3144104

86
31.12.2015 1,00 €
400,00 €

Deň vydania: 14.11.2019
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR
§ 67 ods.1
písm. a)
ZKR

8.10.2019

Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

8.10.2019

OP
Blackside

K098359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Eštoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Makovce 13, 090 23 Makovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/745/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/745/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/745/2019 zo dňa 20.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Božena Eštoková, nar. 10.02.1959, trvale bytom: Makovce 13, 090 23 Makovce (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 168/2019 dňa 26.09.2019 pod značkou K085734.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Božena Eštoková, nar. 10.02.1959, trvale bytom: Makovce
13, 090 23 Makovce, končí.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.11.2019

K098360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MRC s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 324 / 0, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 512 966
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 3K/41/2011 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/41/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica so sídlom kancelárie v rámci obvodu OS PO: MUDr.
Alexandra 4, Kežmarok, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: MRC, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 512 966,
Železničná 324, 067 83 Kamenica nad Cirochou, v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 zákona. č. 7/2005 Z.z. na
základe písomného súhlasu príslušného orgánu zo dňa 29.10.2019, vylučuje zo Súpisu majetku všeobecnej
podstaty nasledovnú zložku majetku:

1. Označenie súpisovej zložky majetku:
Dlžník:

Peňažna pohľadávka
HELP JOZEF HREHA, s.r.o.
Fintická 8, 080 06 Prešov
IČO: 36 497 720

Výška istiny:

665,22 Eur

Súpisová hodnota majetku:
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):

665,22 Eur
1/1

Prvá arbitrážna k.s., správca Úpadcu

K098361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezňanová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/671/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/671/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Miroslava Brezňanová, nar. 15.08.1985, Toporcerova 1311/11, 060 01
Kežmarok, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ktorá bola správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Prihláška č.1:
Istina:

339,28 €

Celková suma:

339,28 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K098362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bžany 50, 090 33 Bžany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/13/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Milada
Ferencová, nar. 20.02.1992, trvale bytom Bžany 50, 090 33 Bžany, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 4132019.

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K098363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Straka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/681/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/681/2019
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
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JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Straka, nar. 01.09.1977, trvale bytom 059 73
Žakovce 30, 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 29.10.2019, vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu som zistil, že dlžník je vlastníkom nasledujúceho majetku:
Typ súpisovej zložky: B/ hnuteľný majetok
1.Súpisová
zložka
majetku:
osobné motorové vozidlo RENAULT THALIA 2007, farba ČERVENÁ, kategória M1, rok výroby 2007, VIN:
VF1LB2U0537944638, EČ KK850CF
Súpisová hodnota majetku: 500 €
Deň a dôvod zapísania majetku: 05.11.2019
majetok vo vlastníctve dlžníka

JUDr. Stela Wildeová, správca

K098364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 650/32, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/14/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/14/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Lukáš Fedák,
nar. 24.08.1985, trvale bytom Hlavná 650/32, 094 14 Sečovská Polianka, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 4142019.

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K098365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zavacká Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 262/28, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/760/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/760/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Tatiana
Zavacká, nar. 09.03.1988, Nová 262/28, 059 92 Huncovce, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 27602019.

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K098366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluščáková Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 287/53, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Weberova 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/761/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/761/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Weberova 2, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Slavka
Haluščáková, nar. 01.10.1975, Nová 287/53, 059 92 Huncovce, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky:
IBAN: SK3411110000001599164005
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 27612019.

JUDr. Ivana Gaľová, správca

K098367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 318 / 46, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/704/2019 S1776
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 Prešov
2OdK/704/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“), správca
dlžníka: Dominik Lacko, nar. 20.01.1987, Cintorínska 318/46, 059 18 Spišské Bystré (ďalej aj ako len „dlžník“)
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. 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 predaj majetku
dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 217/2019 dňa 11.11.2019 a to súpisová zložka majetku:
Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky
Číslo súpisovej
Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
podiel
(zlomok)
zložky
hodnota v €
majetku
majetku
Dlžníka
Osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat 3B/-/-,
§ 167h ods. 1
1.
05.11.2019
ŠPZ: PP111CB, druh karosérie AC kombi, výr.č.: 1/1
350,ZKR
WVWZZZ3BZYE419012, farba modrá metlíza svetlá

Termín,
miesto
a
podmienky
na
predkladanie
ponúk
V I. 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 prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrtekel.spravca@gmail.com.
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
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. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066
01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 2OdK/704/2019 – NEOTVÁRAŤ“
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 Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664 3491, v poznámke uviesť: Lacko
Dominik, 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 10 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;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok

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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Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
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 predmetný majetok 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.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K098368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miler Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ JUDr. Marek Morochovič, so sídlom Nám. slobody 25, 066 01 Humenné, správca konkurznej
podstaty dlžníka Slavomír Miler, nar. 13.12.1977, trvale bytom Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov,
vyhlasuje v zmysle § 167p ZKR, 3. kolo verejného ponukového konania na predaj:
Typ súpis.
majetku
Popis veci
1

zložky hnuteľná vec
osobné motorové vozidlo Škoda FABIA, 44 kW, benzín, ečv: KK029CD, vin: TMBPH16Y113125664, strieborná
metalíza, r. výroby 2000, stav odometra cca 236 000 km, tech. stav: pojazdné, opotrebovanie primerané veku, menšie
poškodenia karosérie
19 rokov
1/1 v BSM

Vek
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota 1 000,00 EUR
majetku

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% jej
súpisovej hodnoty. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu e-mailom na adrese:
morochovic@chello.sk.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Miler - NEOTVÁRAŤ“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v
podmienkach ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu v prospech účtu č. účtu: SK41 1100 0000 0026 1184
4367, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Vyhodnotenie predložených ponúk: Otvorenie predložených obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk
správca zrealizuje v lehote 10 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk a rozhodne o víťaznej ponuke.
O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
3. Právo na výkup oprávnenej osoby: Oprávnená osoba ma podľa § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Záujem o vykúpenie majetku je oprávnená osoba
predložiť písomne najneskôr do desať dní od skončenia ponukového konania.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží. Úspešný záujemca bude povinný
predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy. Náklady spojené
s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva.
6. Vyhlasovateľ upovedomí neúspešných záujemcov ponukového konania, že ich ponuky sa odmietli a to
výlučne len prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna cena v lehote pätnásť dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

K098369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 199/159A, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/733/2019 S1093
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Pavol Bango, nar. 24.02.1990, trvale bytom: SNP 199/159A,
059 16 Hranovnica, sp. zn.: 2OdK/733/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K098370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 347/25, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/748/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/748/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Mária Pompová, nar. 18.10.1972, trvale bytom Podolínska
347/25, 059 95 Toporec, 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 Mária Pompová, nar. 18.10.1972, trvale bytom Podolínska
347/25, 059 95 Toporec, 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šopiak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z dôchodku v mesiaci október 2019 vo výške 125,20 Eur na účet
úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K098372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARMALES, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 475 726
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZMENA DÁTUMU KONANIA SCHÔDZE VERITEĽOV
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1,
067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 2 v spojení s ust. § 34 ods. 4
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
02.12.2019 o 14:00 hod. v kancelárii správcu na adrese Rázusova 1, 040 01 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Prezencia veriteľov začne o 13:45 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.

V Košiciach, dňa 11.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veľasová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, 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.
V súlade s uvedeným správca týmto zverejňuje, že došlo k zápisu pohľadávky pod por.č. 1 a pod por. č. 2
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 do zoznamu pohľadávok
po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní, doručenej do správcovskej kancelárie dňa 11.11.2019 prihláškou
zabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej sume 10 977,01 EUR a prihláškou zabezpečenej pohľadávky
pod por. č. 2 v celkovej sume 76,60 EUR.
JUDr. Jana Čepčekolvá, správca

K098374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11500 / 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1962
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/688/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/688/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Vojtech Daňo, nar.
29.01.1962, bytom K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Prešove, dňa 11.11.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K098375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikloško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/701/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/701/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 2OdK/701/2019 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K098376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Németh Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/513/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/513/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Igor Németh, nar.
04.09.1968, bytom Mestský úrad Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie
konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Prešove, dňa 06.11.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
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K098377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 101, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/683/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/683/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s §167p) ZKR správca vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľnosti, zapísanej do
konkurznej podstaty ako súp. pol. č. 1 - rodinný dom, postavený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku v
rómskej osade, bez zápisu na LV, čiastočne z kvádrov a čiastočne z hlinených valkov, neomietnutý, v súpisovej
hodnote 4.000,- EUR, ktorá bola zverejnené v OV č. 204/2019 dňa 22.10.2019, za najvyššiu ponúknutú cenu,
minimálne však za cenu 3.000,- EUR. Majetok sa odpredáva v stave "ako stojí a leží" v zmysle §501 O.z.
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.5OdK/683/2019". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 56832019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
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K098378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibríková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 365 / 7, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/304/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/304/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Iveta Cibríková, nar. 01.09.1977, bytom Slovenská 365/7, 094 31
Hanušovce nad Topľou ustanovená uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 07.05.2019 pod sp. zn.:
5OdK/304/2019 -17 v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR zistil, že majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. § 167v
ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Iveta Cibríková, nar. 01.09.1977, bytom Slovenská 365/7,
094 31 Hanušovce nad Topľou, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca

K098379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abranovce 62, 082 52 Abranovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/432/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/432/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Filip Balog, nar. 06.04.1961, Abranovce 62, 082 52 Abranovce
ustanovená uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 14.06.2019, sp. zn.: 2OdK/432/2019 - 18 v súlade s
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
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167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Filip Balog, nar. 06.04.1961, Abranovce 62, 082 52
Abranovce, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca

K098380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušin Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uralská 3407 / 11, 058 03 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Stanislav Marušin, nar. 12.09.1985, bytom Uralská 3407/11, 058 03
Poprad – Spišská Sobota, ustanovená uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 19.06.2019, pod sp. zn.
5OdK/448/2019 - 22 v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Marušin, nar. 12.09.1985, bytom Uralská
3407/11, 058 03 Poprad – Spišská Sobota, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca

K098381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 143, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/498/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/498/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Marián Fedák, nar. 05.10.1978, bytom Bukovce 143, 090 22 Bukovce,
ustanovená uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 04.07.2019, pod sp. zn.: 5OdK/498/2019 – 18 v
súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
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V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Marián Fedák, nar. 05.10.1978, bytom Bukovce
143, 090, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca

K098382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bočkay Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kuzmányho 1574 / 25, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/518/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/518/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Milan Bočkay, nar. 30.12.1961, K. Kuzmányho 1574/25, 060 01
Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Bočkay BOMAK, IČO: 37241591, s
miestom podnikania Hlavné námestie 84, 06001 Kežmarok, ustanovená uznesením Okresného súdu
v Prešove zo dňa 12.07.2019, sp. zn.: 2OdK/518/2019-20 v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Milan Bočkay, nar. 30.12.1961, K. Kuzmányho
1574/25, 060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Bočkay BOMAK, IČO:
37241591, s miestom podnikania Hlavné námestie 84, 06001 Kežmarok, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca
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K098383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pešta Vasil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjov 236, 065 48 Kyjov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/537/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/537/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Vasil Pešta, nar. 21.06.1993, Kyjov 236, 056 48 Kyjov, ustanovená
uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 24.07.2019, pod sp. zn.: 2OdK/537/2019 -19 v súlade s ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Vasil Pešta, nar. 21.06.1993, Kyjov 236, 056 48
Kyjov, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca

K098384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makulová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 111, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/586/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/586/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Nataša Makulová, nar. 08.01.1974, trvale bytom 082 01 Kendice 111,
ustanovená uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 07.08.2019, sp. zn.: 5OdK/586/2019 - 17 v súlade s
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §
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167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Nataša Makulová, nar. 08.01.1974, trvale bytom
082 01 Kendice 111, k o n č í .
JUDr. Stela Wildeová, správca

K098385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECH MARKET, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 4/1158, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 978 905
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2018 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Peňažné pohľadávky
Dlžník
Číslo súp.
položky

Variabilný
symbol
pohľadávky v EUR
Suma

Súpis.hodnota Právny dôvod
vzniku

Deň zápisu Dôvod zapísania
majetku

1.

HAVE, spol. s r.o.

20,20 eur

180007

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

2.

Pavol Vasiľ PV STEEL

32,40 eur

180009

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

3.

Ján Kessel

32 eur

180097

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

4.

Martin Csomor

4,75 eur

180137

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

5.

Ján Dudáš

20,68 eur

180140

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

6.

Václav Slávětínsky

22,04 eur

180158

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

7.

p. Beluško

0,38 eur

180213

0,01 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

8.

EVOTEC s.r.o.

16,20 eur

180232

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

9.

Milan Gernat

14,80 eur

180233

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

10.

Jaroslav Machaj

34,80 eur

180252

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

11.

ZTS Sabinov a.s.

34,20 eur

180270

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

12.

P.C.FIRMA-Ing, Cehelník 224,64 eur

180285

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

13.

SIRRAH SK s.r.o.

33,05 eur

180303

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

14.

LIPATECH SK

21,60 eur

180307

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

15.

Matej Sudor

30,80 eur

180308

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

16.

Milan Leššo

33,80 eur

180309

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

17.

Lenka Fabová

30,80 eur

180310

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

majetku
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
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18.

Nartin Studený

19,80 eur

180311

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

19.

Katarína Beinrohrová

91,82 eur

180312

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

20.

PREMY, s.r.o.

27,70 eur

180314

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

21.

Dominika Murková

9,80 eur

180315

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

22.

Rudolf Švec

459,40 eur

180316

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

23.

Pavol Inaš - LOŽMAN

500 eur

180317

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

24.

M a V Slovakia s.r.o.

3 eur

180318

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

25.

Vojtech Pechanec

61,75 eur

180319

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

26.

Peter Guman

29,17 eur

180320

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

27.

Karol Grach

92,90 eur

180321

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

28.

ZET INVEST s.r.o.

615,60 eur

180322

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

29.

ZET INVEST s.r.o.

384 eur

180323

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

30.

Radoslav Šnajdr-MT

51,40 eur

180324

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

31.

Biroš Peter

5 eur

180325

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

32.

Hungaro SLR Gépipari
Kft.

29 eur

180326

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

33.

p. Pekľanský

13,80 eur

180327

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

34.

LANAP SLOVAKIA s.r.o. 36 eur

180328

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

35.

PB-PROFIKOVO s.r.o.

68,64 eur

180329

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

36.

S ARMAT-Ing. Ladislav

3.490 eur

130005

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

37.

IMS TRADE s.r.o.

321,60 eur

130024

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

38.

IMS TRADE s.r.o.

3.540 eur

130043

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

39.

Ján Krines

0,22 eur

140091

0,01 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

40.

Doc.Ing. Július Chobák

0,03 eur

150040

0,01 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

41.

Steelkov s.r.o.

169,36 eur

150192

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

42.

Stanislav Timko

7,60 eur

150207

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

43.

GIM-S s.r.o.

25,28 eur

150221

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

44.

Norbert Boris

4,20 eur

150224

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

45.

Jozef Cicoň

22,04 eur

150227

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

46.

Fratišek Jedroľ-KOVOT

1.222 eur

150245

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

47.

TZ KOVY , s.r.o.

1.745,05 eur

150263

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

48.

Steelkov s.r.o.

362,82 eur

150270

1 eur

neuhradená
faktúra

49.

Norbert Boris

2,40 eur

150302

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

50.

S.W & V, s.r.o.

4.603,50 eur

160012

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

51.

S.W & V, s.r.o.

4.753,50 eur

160031

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

52.

Milan Kriško-FIKOMA

0,05 eur

160122

0,01 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

22.2.2019

majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
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majetok vo vlast.
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majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
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53.

Zdeno Antala

0,10 eur

160130

0,01 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

54.

SEVROL, s,r.o.

4,94 eur

170054

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

55.

Dzurčanin Jozef

4,80 eur

170056

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

56.

MOVYS, a.s.

0,10 eur

170103

0,01 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

57.

Petra Matalíková

5,68 eur

170129

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

58.

VPK, s.r.o.

1.064,38 eur

170153

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

59.

Mirga Ján

15,10 eur

170156

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

60.

DOR, s.r.o.

36,05 eur

170170

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

61.

Krajňák Michal

25 eur

170211

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

62.

Ing. Marko Machala -MIP 705 eur

170219

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

63.

Ján Daňko

10,10 eur

170304

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

64.

Ján Farkaš

44,40 eur

170390

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

65.

Patrik Kočiš-Drevtech

100 eur

170406

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

66.

BHZ Steel , s.r.o.

24,12 eur

170413

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

67.

Ján Farkašovský

9,45 eur

180330

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

68.

VIRBA s.r.o.

1.646 eur

180331

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

69.

VIRBA s.r.o.

395,20 eur

180332

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

70.

VIRBA s.r.o.

843,60 eur

180333

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

71.

Miroslav Bohuš

30,80 eur

180334

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

72.

Filip Šimo

30,80 eur

180335

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

73.

Patrik Biznár

40,80 eur

180336

1 eur

neuhradená
faktúra

74.

Vladimír Lacko-UMAKOV 222 eur

180337

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

75.

Braňo Kvasnička

38,10 eur

180338

1 eur

neuhradená fakúra 22.2.2019

76.

Jozef Kenda

49 eur

180339

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

77.

Ivan Václav

9,60 eur

180340

1 eur

neuhradená faktúra 22.2.2019

22.2.2019
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majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
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úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu
majetok vo vlast.
úpadcu

K098386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
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Ľubovňa týmto opravuje výmeru pozemkov uvedených v súpise všeobecnej podstaty II. zverejneným
v Obchodnom vestníku 213/2019 zo dňa 05.11.2019 pod K096244, súpisové zložky poradové čísla: 2. a 3.
nasledovne:
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
2.
3.

Popis
súpisovej
zložky
Pozemok
"C"

parcela

Parcelné
LV číslo

Výmera
celkom
v m2

Druh
pozemku

319
155 429/ 1

1486
1236

vinica
vinica

Spoluvlastnícky Účastník
podiel dlžníka vzťahu

1/1
1/1

1
1

právneho Umiestnenie Súpisová
pozemku
hodnota
majetku
2
2

2000,00
1900,00

(Ing. Marta Prigancová, správca)

K098387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 511, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/703/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/703/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem oznam, že v
konkurznej podstate nie je žiadny majetok.

V Prešove dňa 11.11.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K098388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palubjak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 280/19, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1961
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej
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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hodnoty - dňom 18.11.2019
Predmet speňaženia:
Správca dlžníka Dušan Palubjak vyhlasuje dňom 18.11.2019 analogicky podľa ust. § 167n ods. 1 druhá veta
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) štvrté kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka – nehnuteľnosti menšej hodnoty – zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 41/2018 pod značkou záznamu K013419 dňa
27.02.2018 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“), pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 – por. č. 82.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor majetku úpadcu:
Nehnuteľnosti menšej hodnoty, špecifikované v Súpise všeobecnej podstaty ako súpisové položky por. č.
1-82 (ďalej ako „Predmet speňaženia“).
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia predstavuje sumu vo výške 1.985,- EUR. Hodnota Predmetu
speňaženia bola stanovená Znaleckým posudkom č. 18/2017 zo dňa 04.12.2017, vypracovaným Ing. Miroslavou
Schindlerovou, so sídlom Svätoplukova 15, 058 01 Poprad, ev.č. znalca MS SR 914896.
Spôsob speňaženia
Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje analogicky podľa
ustanovenia § 167n ods. 1 druhá veta ZKR v spojení s ustanovením § 167p ZKR za podmienok stanovených
nižšie.
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor hnuteľného
majetku. Víťaznou ponukou bude najvyššia predložená ponuka za Predmet speňaženia v súlade s podmienkami
jednotlivých kôl ponukového konania.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Vyhlásenie ponukového konania
Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na
internetovom portáli Správcu www.irkr.sk a inzerciou v mesačníku Dražobné listy.
Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní od vyhlásenia ponukového konania.
Záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením prostredníctvom pošty
alebo osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu.
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej
písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami sa neprihliada.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie
nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,
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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g.
kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je záujemca v Obchodnom registri SR
zapísaný).
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje podľa týchto
podmienok a ponúkanú cenu v mene EUR za Predmet speňažovania bez DPH.
Uchádzačmi
zaslané
ponuky
do
ponukového
konania
sú
pre
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

uchádzačov

záväzné.

Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 908 989 977
alebo e-mailom: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
Predmety speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na
doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 500,- EUR pre každé kolo.
Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní fyzicky doručiť najneskôr do 27.11.2019 do 16:00 hod.
na adresu správcu pre Bratislavský kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 1K/16/2016 S1436 a
na prednej strane obálky uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – Dušan Palubjak –
NEOTVÁRAŤ!!!“.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:
1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena
O víťazstve v štvrtom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku, túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu bez
potreby jej schválenia. V prípade, ak by do ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac
rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK69 1100 0000
0029 3613 9404, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam a oznámi Príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch (3)
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku predloženú Príslušný orgán schválil,
Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený
Správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako
pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej
Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný zaradiť Predmet
speňaženia, ktorý mal byť predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, do ďalšieho kola ponukového konania.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacím právom v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.

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

K098389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Répászka Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokytov pri Humennom 06713, 067 13 Rokytov pri Humennom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/712/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/712/2019
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: Mária Répászka, nar. 26.11.1948, Rokytov pri Humennom, 067 13
Deň zapísania majetku: 04.11.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K098390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirgová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 123, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/687/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/687/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K098391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 318 / 46, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/704/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/704/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Dominik Lacko, nar. 20.01.1987, Cintorínska 318/46, 059 18 Spišské
Bystré, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že po základnej prihlasovacej lehote si prihlásil prihláškou nezabezpečenej pohľadávky veriteľ Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej
sume 150,- Eur
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K098392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kalok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/94, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/711/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/711/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Dlžník nedisponuje s žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty..
Ing. Eva Orbanová, správca

K098393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trenčáková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šemšianska 650 / 43A, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1988
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/78/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/78/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 07.08.2019, sp.zn.: 9OdK/78/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
155/2019 dňa 13.08.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ing. Zuzana Trenčáková,
nar.: 23.05.1988, bytom: Šemšianska 650/43A, 040 15 Košice - Šaca a ustanovil správcu podstaty: LM
recovery k.s., so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca oznamuje, že do konkurzného konania sa neprihlásil žiaden veriteľ.
V zmysle ust. § 167v ods.2 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. Zuzana
Trenčáková, nar.: 23.05.1988, bytom: Šemšianska 650/43A, 040 15 Košice - Šaca sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ing. Zuzana Trenčáková,
nar.: 23.05.1988, bytom: Šemšianska 650/43A, 040 15 Košice - Šaca, sp. zn.: 9OdK/78/2019, v súlade s ust. §
167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
za LM recovery k.s., JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., Komplementár

K098394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465 / 6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/264/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/264/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 04.09.2019, sp.zn.: 30OdK/264/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
174/2019 dňa 10.09.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Žaneta Janová, nar.:
29.09.1976, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Žaneta Janová, nar.: 29.09.1976, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Janová, nar.:
29.09.1976, bytom: Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice, sp. zn.: 30OdK/264/2019, v súlade s ust. § 167v
ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K098395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 19.06.2019, sp.zn.: 26OdK/302/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
122/2019 dňa 26.06.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Jozef Toľog, nar.:
05.01.1966, bytom: Bracovce 78, 072 05 a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša Mihaloviča, PhD., so sídlom
kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník je vlastníkom nehnuteľného majetku, ktorý
podliehal konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
Majetok dlžníka bol postupne v súlade s príslušným ust. §-u 167p ZoKR v priebehu konkurzu speňažovaný
formou verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“). Vyhodnotenie jednotlivých kôl VPK bolo postupne
zverejnené v OV č. 191/2019 dňa 03.10.2019, v OV č. 202/2019 dňa 18.10.2019 a v OV č. 214/2019 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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06.11.2019. Nakoľko predmetný majetok sa nepodarilo speňažiť ani v 3. kole VPK, v súlade s ust. §-u 167p ods.
2 ZoKR prestal podliehať konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 26OdK/302/2019.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Jozef Toľog, nar.: 05.01.1966, bytom: Bracovce 78, 072 05 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Toľog, nar.:
05.01.1966, bytom: Bracovce 78, 072 05, sp. zn.:26OdK/302/2019, v súlade s ust. § 167v ods. 1 tretia veta ZKR
zrušuje.
V Michalovciach dňa 11.11.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K098396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Liga František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furčianska 1117 / 77, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/235/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/235/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Ing. František Liga, narodený: 12.09.1945, bytom:
Furčianska 1117/77, 040 14 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. František Liga - LIGA, s miestom
podnikania: Krosnianska 23, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 14 394 707, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 07.04.2010, vzhľadom na skutočnosť, že rozvrh výťažku bol splnený, podľa ustanovenia §167v
zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. František Liga, narodený: 12.09.1945, bytom: Furčianska 1117/77,
040 14 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. František Liga - LIGA, s miestom podnikania:
Krosnianska 23, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 14 394 707, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 07.04.2010, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ing. František Liga, narodený: 12.09.1945, bytom: Furčianska 1117/77, 040 14 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Ing. František Liga - LIGA, s miestom podnikania: Krosnianska 23, 040 22
Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 14 394 707, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 07.04.2010,
zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K098397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Lipovská Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploské 17, 044 44 Ploské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák , PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/391/2019 vedenom na majetok dlžníka: Ivana Lipovská
Kohútová, nar. 22.04.1988 bytom Ploské 17, 044 44 Ploské, v zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 192/2019 vydanom dňa 04.10.2019 pod č.
K088997:

Súpisová zložka č. 1
Popis hnuteľnej veci: Osobný automobil zn. ŠKODA FABIA COMBI
EČ: TT951 FG; stav vozidla: v premávke
Rok výroby: 2002
Farba: Oranžová metalíza- zlatá
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR

Podmienky 1. kola ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania je hnuteľná vec – Osobný automobil zn. ŠKODA FABIA
COMBI .

2. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/391/2019 - NEOTVÁRAŤ“.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR
považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

4. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Milan Polončák, PhD., sídlo správcovskej kancelárie: Vojenská 12,
040 01 Košice.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac),
u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

6. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku č. 1 (1000,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedený v Tatra banka, a. s., č. účtu IBAN: SK29 1100 0000 005900264960
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a)
spisovú značku konkurzu: 31OdK/391/2019, b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade
fyzickej osoby – meno a priezvisko.

7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 6. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci verejného
ponukového konania nebude prihliadať.

8. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.

9. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.

10. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

11. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

12. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0903 632 265 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: milanpoloncak@zoznam.sk

Ing. Milan Polončák, PhD. , správca
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K098398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Tudja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 54 / 1297, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 561 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU OPAKOVANEJ DRAŽBY

JUDr. Erika Šimová, správca, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, Reg.: Ministerstvo
spravodlivosti SR - značka správcu: S1329, Správca majetku úpadcu:
Maroš Tudja, miesto podnikania:
Okružná 1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 34 561 251, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na
základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Slovenská konsolidačná, a.s. , so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 zo dňa 21.02.2019 v zmysle § 17 zákona o dobrovoľných
dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:
Dražobník: JUDr. Erika Šimová, správca, Sídlo kancelárie: Čajakova 5, 040 01 Košice, Zapísaná : v Zozname
správcov MS SR č. S 1329
Navrhovateľ dražby: JUDr. Erika Šimová , Sídlo kancelárie: Čajakova 5, 040 01 Košice, Zapísaná : v Zozname
správcov MS SR č. S 1329 , IČO: 35557257, správca úpadcu: Maroš Tudja, miesto podnikania: Okružná
1297/54, 071 01 Michalovce, IČO: 34 561 251
Dátum konania dražby:

05.11.2019

Čas otvorenia dražby:

10,00 hod.

Miesto konania dražby:
Košice
Dražba:

Notársky úrad JUDr. Pavol Dorič, PhD.notár , so sídlom Floriánska 19, 040 01
druhá opakovaná dražba

Predmet dražby:
je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5316, vedenom Okresným úradom
Michalovce, Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: Michalovce, Katastrálne územie: Stráňany, a to:
·
·

stavba so súpisným číslom 3410, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom
409/6, druh stavby: Rodinný
parcela registra "C" KN s parcelným číslom 409/2 o výmere 1831 m², druh pozemku: Záhrady,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parcela registra "C" KN s parcelným číslom 409/5 o výmere 315 m², druh pozemku: Zastavené plochy
a nádvoria,
parcela registra "C" KN s parcelným číslom 409/6 o výmere 163 m², druh pozemku: Zastavené plochy
a nádvoria,
parcela registra "C" KN s parcelným číslom 409/7 o výmere 25 m², druh pozemku: Zastavené plochy
a nádvoria,
vrátane príslušenstva: dielňa za domom na parc. KN č. 409/7, sklad za domom na parc. KN č. 409/6,
prístrešok pri dome, plot od ulice, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka, spevnená
plocha (ďalej len "predmet dražby") v podiele ¼ k celku.

Opis predmetu dražby:
Michalovce

Rodinný dom č.s. 3410 na parc. CKN č. 409/6, k.ú. Stráňany, obec

POPIS STAVBY
Dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom, s manzardovou strechou v okrajovej časti obce. Dom je napojený
verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, NN vzdušnou prípojkou, zemný plyn.

Nadzemné podlažie
Dispozične je podlažie členené vstup- chodba, dve predné izby, kúpeľňa, sklad, hala so schodišťom, zadná
predsieň, kuchyňa, chodba a komora.
1. NP: Nosné murivo z tehál s dodatočným zateplením polystyrénom na pásových betónových základoch s
čiastočnou vodorovnou izoláciou. Stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha valbová, krytina
asfaltové pásy. Klampiarske konštrukcie strechy žľaby, zvody parapety z pozinkovaného plechu. Vonkajšia
omietka na báze umelých látok, vnútorné omietky vápenné hladké, štukové. Obklady fasád sa nevyskytujú. Dvere
hladké plné alebo zasklené, okná drevené dvojité, hliníkové žalúzie, podlahy obytných miestností plávajúce
laminátové, ostatných miestností keramická dlažba. Kúpeľňa - akrylátová rohová vaňa s keramickým obkladom,
keramické umývadlo, WC kombi, podlaha keramická dlažba, keramický obklad steny. Vodovodné batérie pákové.
Vykurovanie lokálne gamatky na zemný plyn a kozub s teplovzdušnou vložkou. Elektroinštalácia svetelná,
motorická, ističe, elektrický rozvádzač na stene pri vstupe do domu. Vybavenie kuchyne nerezový drez, sporák na
zemný plyn s elektrickou rúrou Mora, elektrický sporák Gorenje, digestor, keramický obklad steny, kuchynská
linka rozvinutej dĺžky 3,30 m. Ohrev TUV elektrický bojler v kúpeľni.
Podkrovie
Dispozične je podlažie členené na tri izby, chodbu a kúpeľňu s WC a povalový priestor.
Podkrovie: Nosné murivo z tehál s dodatočným zateplením polystyrénom na pásových betónových základoch s
vodorovnou izoláciou. Stropy s rovným podhľadom drevené v tvare krovu. Strecha valbová, krytina asfaltové
pásy. Klampiarske konštrukcie strechy žľaby, zvody parapety z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka na báze
umelých látok, vnútorné omietky vápenné hladké, štukové. Obklady fasád sa nevyskytujú. Dvere hladké plné
alebo zasklené, okná drevené dvojité, hliníkové žalúzie, podlahy obytných miestností plávajúce laminátové,
ostatných miestností keramická dlažba. Kúpeľňa - murovaný sprchovací kút s keramickým obkladom, keramické
umývadlo, WC kombi, podlaha keramická dlažba, keramický obklad steny. Vodovodné batérie pákové.
Vykurovanie nie je. Elektroinštalácia svetelná. Z poškodenej strechy došlo k zatečeniu stropu a stien. Prvky
dlhodobej životnosti sú čiastočne pôvodné a čiastočne nové. Dom je užívaný, údržba nevyhnutná. Jeho
opotrebenie bolo vypočítané analytickou metódou na 45,70%.

Dielňa za domom na parc. KN č. 409/7
POPIS STAVBY
Dielňa je postavená na parcele č. 409/7, za domom. Je drevenej a čiastočne murovanej konštrukcie z drevených
jednostranne opláštených stĺpikov na betónových pätkách a pásoch so sedlovou strechou bez možnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podkrovia, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako dielňa a skladový priestor. Vonkajšia a
vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná resp. náter. Krytina pozinkovaný plech. Podlaha cementový poter.
Okná nie sú. Stavba bola podľa prehlásenia vlastníka postavená okolo roku 1980. Údržba podpriemerná, celkový
stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav je predpokladaná
na 45 rokov.

Sklad za domom na parc. KN č. 409/6
POPIS STAVBY
Sklad je postavený na parcele č. 409/6, za domom. Je oceľovej konštrukcie z oceľových stĺpikov opláštených
vlnitým plechom s pultovou strechou bez možnosti podkrovia, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné
podlažie, slúži ako skladový priestor. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je, resp. náter. Krov pultový,
krytina pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha upravený terén. Okná a elektroinštalácia nie
sú. Stavba bola podľa prehlásenia vlastníka postavená okolo roku 1995. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný
veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav je predpokladaná na 30 rokov.

Prístrešok pri dome
POPIS STAVBY
Prístrešok je postavený pri dome. Je drevenej konštrukcie z drevených stĺpikov na betónových pätkách s pultovou
strechou bez možnosti podkrovia, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako prestrešenie
pri dome – pergola. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov impregnácia, náter. Krov pultový, krytina
polykarbonát, porovnateľný položka pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha dlažba,
čiastočne poškodená. Stavba bola podľa prehlásenia vlastníka postavená okolo roku 2006. Údržba je bežná,
celkový stav je úmerný veku. Životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav je
predpokladaná na 30 rokov.

Plot od ulice
Plot od ulice pred domom na parc. KN č. 409/5, dĺžky 15,70 m, je z betónovej podmurovky, oceľových dielcov a
oceľových stĺpikov. Výška plota je 1,60 m. Pohľadová výška výplne je 1,35 m, výška podmurovky je 0,25 m. Plot
bol podľa prehlásenia majiteľa postavený okolo roku 2003. Oceľové časti sú opatrené náterom. Na vstup do dvora
slúžia oceľové vráta a vrátka. Vek 13 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia je
predpokladaná životnosť plota 40 rokov.

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka na parc. KN č. 409/5 do domu z oceľových rúr DN 25 mm, celková dĺžka 6,60 m, zriadená
okolo r. 1980. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť 50 rokov.

Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka na parc. KN č. 409/5, z domu do verejnej siete z kameninových rúr DN 110 mm, celková
dĺžka 6,60 m, zriadená v r. 1980. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť 50 rokov.

Plynová prípojka
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Plynová prípojka na parc. KN č. 409/5, od plynomeru pri plote do objektu z oceľových rúr DN 40 mm, celková
dĺžka 6,60 m, zriadená okolo r. 1980. Vzhľadom na vek a technický stav je predpokladaná životnosť 50 rokov.

Spevnená plocha
Spevnená plocha zo zámkovej dlažby pred vstupe na pozemok na parc. KN č. 409/5, celková plocha 9,79 m2,
vyhotovená z betónovej zámkovej dlažby kladená do piesku. Postavená v roku 2013. Vzhľadom na vek
a technický stav je predpokladaná životnosť 40 rokov.

Pozemky v k.ú. Stráňany, obec Michalovce
POPIS
Pozemky na predloženom LV č. 5316, k.ú. Stráňany, obec Michalovce parc. č. 409/5 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 315 m2, parc. č. 409/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2, parc. č. 409/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2. Pozemky sú situované v k.ú. Stráňany, obec Michalovce v súvislej
zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti obce, s dobrou až veľmi dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup
je z verejnej komunikácie. Terén je rovinatý. Polohu hodnotím ako okrajovú časť mesta Michalovce s postupne
rastúcim záujmom o danú lokalitu. Pozemky na predloženom LV č. 5316, k.ú. Stráňany, obec Michalovce parc. č.
409/2 - záhrady o výmere 1831 m2. Pozemky sú situované v k.ú. Stráňany, obec Michalovce v súvislej zástavbe
rodinných domov, v okrajovej časti obce – veľká záhrada, prístupná cez dvor pri dome, vybavenosťou
infraštruktúry je obmedzená vzdialenosťou a možnosťou napojenia na IS. Prístup je z verejnej komunikácie cez
pozemok parc. č. 409/5. Terén je rovinatý. Polohou je hodnotená ako okrajová časť mesta Michalovce.

Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom č.s. 3410 na parc. KN č. 409/6 je postavený okrajovej časti obce Michalovce k.ú. Stráňany
vzdialenej ccir. 1,5 km od centra okresného mesta Michalovce. V blízkosti je vodná nádrž "Zemplínska šírava",
autobusová zástavka. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie. Objekt je situovaný v rovinatom
teréne, hlavné miestnosti sú orientované na západ. Je napojený na rozvod elektro, verejný vodovod, verejnú
kanalizáciu, zemný plyn. Dispozičné riešenie je zrejmé z pôdorysov. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a
čiastočné podkrovie. Vlastník a ani objednávateľ nepredložil žiadne doklady o roku výstavby. Podľa ústneho
vyjadrenia vlastníka bol dom postavený po vojne v 50- tých rokoch a následne došlo k viacerým prístavbám,
modernizácií a vytvorení podkrovia v pôvodnom priestore pôjda s nevhodným riešením podlahy na pôvodnom
drevenom strope, čo podľa vlastníka zle vplýva na únosnosť stropu. Potvrdenie z príslušného úradu Mesta
Michalovce nebolo možné získať. Znalec na základe konzultácie so staršími obyvateľmi v okolí a znalcami z
daného regiónu určil predpokladaný rok výstavby na r. 1955. Z vyššie uvedených dôvodov bolo opotrebenie
stavby vypočítané analytickou metódou. Dom bol v čase obhliadky obývaný, prístup k domu z verejnej
komunikácie - ulica SNP.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:
Poznámky:
Poznamenáva sa exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti, Ex 303/2002-16 z.d.4.4.2005, Ex.úrad Michalovcesúd.ex. Bc.Jozef Blaško na p.č.409/2,409/5,409/6,409/7 a na stavbu rod.dom č.3410 na p.č.409/6, P1-54/05 - čz
179/05
Poznamenáva sa exekučný príkaz predajom nehnuteľnosti, Ex 885/2001-23 z.d.4.4.2005, Ex.úrad Michalovcesúd.ex.Bc.Jozef Blaško na p.č.409/2,409/5,409/6,409/7 a na stavbur od.dom č.3410 na p.č.409/6, P1-56/05 - čz
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181/05
Poznamenáva sa rozhodnutie Daňového úradu Košice, pob. A. Markuša 1, Michalovce č.
9800501/498284/2013/Žof z.d. 6.2.2013, vykonateľné 12.3.2013. P-394/13 čz-203/13, právoplatné z.d.27.3.2013,
P-426/13 - Čz 213/13
Poznamenáva sa rozhodnutie Daňového úradu Košice, pob. A. Markuša 1, Michalovce č.
9800501/498102/2013/Žof z. d. 6.2.2013, vykonateľné 12.3.2013 na zriadenie záložného práva, P 393/2013 - ČZ
205/13, právoplatné z.d.27.3.2013, P-427/13 - Čz 214/13
Poznamenáva sa Uznesenie Okresného súdu Košice I, č. 26K/28/2014-190 z.d.21.11.2014, právoplatné dňa
26.12.2014 - vyhlásenie konkurzu, Z 1421/2015
Ťarchy:
Rozhodnutie Daňového úradu Michalovce č.712/340/37114/11 z.d.18.8.2011, vykonateľné z.d.12.9.2011, o
zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, Z 2758/11 - Čz 466/11, právoplatné dňa 27.9.2011, P-1102/11 - Čz
563/11
Rozhodnutie Daňového úradu Michalovce č.712/340/37150/11/Šes z.d.19.8.2011o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam, vykonateľné dňa 12.9.2011, právoplatné dňa 27.9.2011 Z- 2759/2011, čz-467/11, P-1100/11 čz566/11
Znalecký posudok :
Znalecký posudok č. 10/2019, vypracovaný znalcom Ing. Jurajom Kanócom, Kukučínova 3, 071 01 Michalovce,
znalec zapísaný v zozname znalcov , tlmočníkov a predkladateľov, vedenom MS SR pre odbor Stavebníctvo,
odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, pod číslom: 911509, dátum vyhotovenia 10.04.2019,
všeobecná hodnota stavby: 85 500 eur, slovom : Osemdesiatpäťtisícpäťsto eur .
Najnižšie podanie : 12 825,-eur
Minimálne prihodenie: 1 000.- eur
Výška dražobnej zábezpeky : 2 565- eur
Výška ceny dosiahnutá vydražením:

12 825,- eur

Najvyššie podanie: bolo urobené. Dražba bola úspešná.
Označenie licitátora:
Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šimová, správca
Sídlo: Čajakova 5, 040 01Košice, Slovenská republika
Zapísaná: Zoznam správcov MS SR č. S1329
IČO: 35557257

JUDr.Erika Šimová
správca
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K098399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kerlík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánov 1284 / 8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/431/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/431/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Pavol Kerlík, nar.
21.02.1977, bytom Saleziánov 8, 071 01 Michalovce (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti
so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 11.11.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K098400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska ulica 3 / 8, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/454/2019 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/454/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/454/2019-20 zo dňa 16.9.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 182/2019 dňa 20.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mareka
Lukáča, narodeného 24.4.1984, trvalo bytom Cintorínska 3/8, 076 33 Slovenské Nové Mesto a zároveň do
funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01
Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2019.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 29.10.2019, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu
okrem v Obchodnom vestníku číslo 186/2019 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej
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zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K098401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 781 / 5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/285/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/285/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznom konaní Jakub Bača, nar.: 22.06.1987, bytom: Bielocerkevská 781/5, 040 22 Košice vedenom
na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31OdK/285/2019 správca vykonal súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019.
Správca oznamuje, že majetok úpadcu - motorové vozidlo: Daewoo Nubira, EČ: KE388FB – rok výroby 2000, so
súpisovou hodnotou 100 €, ktorý tvoril všeobecnú podstatu (OV č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019) prestal v zmysle
§ 167p ods. 2 podliehať konkurzu, nakoľko sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarilo speňažiť ani v troch
ponukových kolách .
JUDr. Anita Krčová, správca

K098402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Spišák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky-Včeláre 172, 044 02 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/331/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/331/2018
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:Ján Spišák, bytom:Dvorníky-Včeláre 172, 04402 Dvorníky,nar. 14.10.1979 , 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.
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K098403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Figeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipova 367/27, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/248/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/248/2019
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:Lýdia Figeľová , nar.20.12.1985 , bytom: Lipová 367/27, 076 03 Hraň, 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.

K098404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kecerovské Pekľany 160, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/382/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/382/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Monika Sabolová, nar. 15.06.1965, bytom: Kecerovské Pekľany 160, 044
47 Kecerovce, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne:
P.
č.
1.

Druh
pozemku
Trv. tráv. porast

Výmera m2
6686

2.

Orná pôda

3.

Orná pôda

4.

Orná pôda

5.

Orná pôda

6.

Orná pôda

7.

Orná pôda

8.

Orná pôda

9.

Lesný pozemok

16985

Okres
Košice okolie
Košice okolie
Košice -okolie

16225
12340
25708
19123
24311
20477

Košice
okolie
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice

Kat.
územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spolu.
pod.dl.

Súpis.
hodn.

Bunetice

Bunetice

98

152

3/140

2,61

Bunetice

Bunetice

169

57

1/56

46,71

Bunetice

Bunetice

169

86

1/56

44,62

Bunetice

Bunetice

169

99

1/56

33,93

Bunetice

Bunetice

169

138

1/56

70,70

Bunetice

Bunetice

169

186

1/56

52,59

Bunetice

Bunetice

169

209

1/56

66,86

Bunetice

Bunetice

169

241/1

1/56

56,31

Bunetice

Bunetice

169

241/2

1/56

0,59

Bunetice

Bunetice

169

242

1/56

1,18

Bunetice

Bunetice

199

164/2

1/945

0,14

–
–
–
–
–
- okolie

671
10. Trv. tráv. porast

Obec

Košice - okolie
3616

11. Lesný pozemok

Košice -okolie
2738
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Košice - okolie

18872
13. Orná pôda

Bunetice

Bunetice

199

164/3

1/945

0,98

Bunetice

Bunetice

199

164/4

1/945

16,44

Bunetice

Bunetice
Kecerovské Pekľany

204

166/4

37,93

636

562/361

636

576/7

693

366/111

669

361

669

362

669

365

669

366/5

669

366/112

669

366/113

669

535

669

562/20

1/35
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143

412

364/2

1/1

1125,89

412

367/71

1/1

276,97

412

367/72

1/1

218,04

412

367/73

1/1

302,74

412

367/74

1/1

122,18

412

534/26

1/1

1019,57

412

534/37

1/1

1051,29

412

559/58

1/1

1018,85

412

561

1/1

1447,01

412

562/40

1002,99

696

576/6

635

534/1

685

537

411

537/2

411

537/3

1/1
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143
17546/
837143

Košice - okolie
100885

14. Orná pôda

Košice - okolie
8621

15. Trv. tráv. porast

Košice - okolie
17837

16. Trv. tráv. porast

Kecerovce
Košice - okolie

42032
17. Trv. tráv. porast

Kecerovské
Pekľany
Kecerovské Pekľany

Kecerovce
Košice -okolie

15461
18. Trv. tráv. porast

Kecerovce
Košice - okolie

6844
19. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
141181

20. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice -okolie
25931

21. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
29657

22. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
4554

23. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
184

24. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
36223

25. Trv. tráv. porast

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice -okolie
26434

26. Orná pôda

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
6248

27. Orná pôda

Kecerovce

1537

Kecerovce

1210

Kecerovce

1680

Kecerovce

678

Kecerovce

5658

Kecerovce

5834

Kecerovce

5654

Kecerovce

8030

Kecerovce

5566

Kecerovce

180819

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
203104

38. Orná pôda

Kecerovské Peklľany
Kecerovce

Košice - okolie
5899

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice - okolie
49

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Košice -okolie
375

23,38
17,06

Kecerovské Pekľany

Košice -okolie

37. Trv. tráv. porast

0,12

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

36. Lesný pozemok

2,94

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

35. Orná pôda

19,15

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

34. Orná pôda

16,74

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

33. Orná pôda

91,13

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

32. Orná pôda

4,42

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

31. Orná pôda

9,98

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

30. Orná pôda

27,13

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

29. Orná pôda

11,51

Kecerovské Pekľany

Košice - okolie

28. Orná pôda

39. Zast. pl. a
nádvorie
40. Trv. tráv.
Porast

Deň vydania: 14.11.2019

Kecerovské Pekľany
Kecerovce

Súpisová hodnota majetku:

8.554,63

Deň zápisu majetku do súpisu majetku:

23.10.2019

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu
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V Košiciach, 11.11.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K098405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurík Arpád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Bodve 555 / 4, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/463/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/463/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota
[EUR]

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume
500.00
500,- EUR

Zabezpečenie
Nie

JUDr. Mária Lányiová,
správca SKP dlžníka Arpád Dzurík

K098406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krok Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 1576 / 53, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/436/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/436/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 03.09.2019, sp. zn. 32OdK/436/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Roman Krok, narodený: 09.01.1992, bytom: Južná trieda 1576/53, 040 01 Košice-Juh,
Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr.
Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
V zmysle ustanovenia § 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 taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku. Súčasne v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
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S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Roman Krok, narodený: 09.01.1992, bytom: Južná trieda 1576/53, 040 01
Košice-Juh, Slovenská republika, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa
konkurz na majetok dlžníka Roman Krok, narodený: 09.01.1992, bytom: Južná trieda 1576/53, 040 01 KošiceJuh, Slovenská republika, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K098407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chromy Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská ulica 460 / 24, 076 22 Vojčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/414/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/414/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Gejza Chromy, narodený: 15.01.1953, bytom: Ondavská 460/24, 076 22
Vojčice, Slovenská republik, týmto v súlade s ustanovením § 28 odsek 3 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 zapísal do zoznamu pohľadávok nižšie uvedenú pohľadávku veriteľa uplatnenú prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ:
Poradové číslo:
Dátum doručenia:
Poradie:
Zabezpečená pohľadávka:
Podmienená pohľadávka:
Celková suma pohľadávky:

Východoslovenská distribučná, a.s.
1
07.11.2019
Iná pohľadávka
Nie
Nie
1.224,00 €

JUDr. Richard Lukáč, správca

K098408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Smolec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/45/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/465/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Sp. zn.: 26OdK/465/2018
I. kolo ponukového konania – nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty sp.zn. 32Odk/73/2019
Správkyňa dlžníka dlžníka: Štefan Smolec, nar. 26.02.1971, bytom: Pokroku 20, 040 11 Košice, podnikajúci pod
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

390

Obchodný vestník 220/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.11.2019

obchodným menom: Štefan Smolec, s miestom podnikania: Pokroku 186/20, 040 11 Košice – Západ, IČO:
40 410 862, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.06.2012, zastúpený týmto :
podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
I.

kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku

všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 04.02.2019 v Obchodnom vestníku č. 24/2019ako:
TSG roup s.r.o.
IČO:
48114740
Varšavská
2496/27
040 13 Košice

v hodnote 3007,50

Obchodný
Podiel

Vklad:

Splatené

2500 EUR

2500
EUR

Vlastné imanie
Za obdobie
2018
3007,50EUR

EUR

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 20.12.2019 do 15,00 hod. poštou alebo osobne
na adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Melánia Burdová so sídlom ul.Hraničná 2 ,040 01
Košice
v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 26Odk/465/2018 Smolec - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo,
IČO (kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), podpis záujemcu, špecifikácia majetku
podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle
späť
zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako neúspešná,
resp. sa na ňu nebude prihliadať.

1.Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu
vedený v Vúb banke , IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532 pod VS: 46518, pričom doklad o jej zložení
musí byť prílohou písomnej ponuky.
2.Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
3.Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na rovnakú súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca
vyjadruje svoj súhlas byť
viazaný podmienkami tohto ponukového konania.
4.Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.
5.Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie v stave,
v akom je a na vlastné náklady.
6.Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky.
V Košiciach, dňa 31.10.2019
JUDr. Melánia Burdová, správkyňa dlžníka

K098409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Smolec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/465/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/465/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Dňa 11.11.2019 bolo oznámené , že podiely dlžníka na obchodných spoločnostiach a to:
R.I. Reality s.r.o. so sídlom ul.Exnárova 15, 040 22 Košice ,IČO: 36590398
R.I. s.r.o. Košice so sídlom ul.Pokroku 20,04011 Košice IČO: 36584908
Uvedené obchodné spoločnosti na základe Účtovnej závierky za obdobie 2018 majú mínusové vlastné imanie
spoločnosti.
JUDr. Burdová Melánia, SKP

K098410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sultan Rodwall
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenska 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/273/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/273/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka:Mgr. Sultan Rodwall, nar. 24.03.1970 bytom: Vodárenska 14, 040 01 Košice , 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.

K098411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šetét
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 162/8, 076 02 Novosad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/314/2019, S 1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/314/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/314/2019 vedenom na majetok
dlžníka: Marek Šetét, nar. 20.08.1982, bytom Pažitná 162/8, 76 02 Novosad, v zmysle ust. § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (
súpisová zložka č.1) pariaceho do majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
·
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 198/2019 vydanom dňa
14.10.2019 pod č. K091407
Lehota na podávanie záväzných ponúk bola stanovená na 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku, t. j. do 25.10.2019
V stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka, do ponukového konania sa
neprihlásil žiaden záujemca

Na základe uvedeného správca konštatoval, že 2. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania:

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/314/2019 vedenom na majetok
dlžníka: Marek Šetét, nar. 20.08.1982, bytom Pažitná 162/8, 76 02 Novosad, týmto zmysle ust. § 167p ods. 1
ZKR, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľné veci patriace do majetku
konkurznej podstaty, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2019 vydanom dňa 17.09.2019 pod č.
K082590:
Súpisová zložka č. 1
Súpisová zložka č. 1
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Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Osobný automobil zn. Seat Cordoba
VIN: VSSZZZ6KZ1R219291
Rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 900,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR

Podmienky 2. kola ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania sú hnuteľné veci – Osobný automobil zn. Seat Cordoba.

2. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/314/2019 - NEOTVÁRAŤ“.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR
považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

4. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Milan Polončák, PhD., sídlo správcovskej kancelárie: Vojenská 12,
040 01 Košice.

5. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac),
u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

6.

Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v Tatra banka, a.s., č.
účtu IBAN: SK29 1100 0000 005900264960 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu
a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 31OdK/314/2019, b) v prípade právnickej
osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
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záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 6. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci verejného
ponukového konania nebude prihliadať.

8. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.

9. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

10. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

11. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

12. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0903 632 265 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: milanpoloncak@zoznam.sk

Ing. Milan Polončák, PhD. , správca

K098412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bikárová Amalia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 37, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/286/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/286/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR správca úpadcu: Amália Bikárová, nar.: 10.09.1962, bytom: Partizánska č. 37, 056
01 Gelnica, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/286/2019, vyhlasuje 4.
kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
Súpisová zložka majetku:

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

Súpisová
hodnota
5000

Mena

·

nehnuteľnosť: rodinný dom – stavba so súpisným číslom 254 nachádzajúca sa na parc. registra „C“ č.
1927 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 272 pre okres Gelnica,
obec GELNICA, kat. územie Gelnica, spoluvlastnícky podiel v 1/2.

·

nehnuteľnosť: parc. registra „C“ č. 1927 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, ktorá je zapísaná 3000
na LV č. 272 pre okres Gelnica, obec GELNICA, kat. územie Gelnica, spoluvlastnícky podiel
v 1/2.

Euro

·

nehnuteľnosť: parc. registra „C“ č. 1928 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, ktorá je zapísaná
na LV č. 272 pre okres Gelnica, obec GELNICA, kat. územie Gelnica, spoluvlastnícky podiel
v 1/2.

5000

Euro

Euro

a to za 25 % súpisovej hodnoty.
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ sp. zn.
26OdK/286/2019, NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu – Hrnčiarska č. 3, 040 01
Košice - do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť pre
aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že záloha na celú kúpnu cenu musí byť zložená na účet správcu č.: SK91
1111 0000 0068 2636 6006, a to v lehote na predkladanie ponúk;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak
ide o živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.

Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Pri výbere záujemcu
rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pri rovnakej ponuke viacerých záujemcov rozhodne žreb správcu. Z
otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

Košice, 11.11.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K098413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Eleonóra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľnička 64, 076 53 Soľnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/420/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/420/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania: Iné zverejnenie
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR správca úpadcu: Eleonóra Horváthová, nar.: 14.04.1967, bytom: Soľnička č. 64, 076
53 Soľnička, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/420/2019, vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
Súpisová zložka majetku:
č.
Opis
záp.
·

nehnuteľnosť: byt č. 6, 2. poschodie, vchod č. 123, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 123,
nachádzajúca sa na parc. registra „C“ č. 220/5, ktorý je zapísaný na LV č. 642 pre okres Košice - okolie,
obec PEDER, kat. územie Peder, spoluvlastnícky podiel v 1/8.

Súpisová
hodnota
1500

Mena
Euro

a to za 75 % súpisovej hodnoty.
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ sp. zn.
32OdK/420/2019, NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu – Hrnčiarska č. 3, 040 01
Košice - do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť pre
aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že záloha na celú kúpnu cenu musí byť zložená na účet správcu č.: SK91
1111 0000 0068 2636 6006, a to v lehote na predkladanie ponúk;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak
ide o živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.

Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Pri výbere záujemcu
rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pri rovnakej ponuke viacerých záujemcov rozhodne žreb správcu. Z
otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

Košice, 11.11.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K098414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Západoslovenské žriedla, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 66 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 131 418
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu Západoslovenské žriedla, a.s., so sídlom Popradská 66, 040
11 Košice, IČO: 34 131 418, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041 90
Košice, IČO: 424995000018, v celkovej sume 4,00 €.
V Košiciach dňa 04.11.2019
JUDr. Marek Radačovský, správca

K098415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csík Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 1879 / 10, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/108/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/108/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca dlžníka Gabriel Csík, narodený: 14.10.1972, bytom: Kyjevská 1879/10,
048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Csík, s miestom podnikania: Bohúňovo 73, 049 12
Bohúňovo, IČO: 35 537 388, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty boli doručené prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Melinda Balázsová SHR, celková prihlásená
suma nezabezpečenej pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 7 464,65 €, titulom: neuhradenie faktúry
vystvenej veriteľom, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísané do zoznamu pohľadávok pod
poradovým č. 13..
V Spišskej Novej Vsi dňa 11.11.2019

JUDr. Veronika Doláková, PhD. – správca dlžníka

K098416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Nové Mesto -, 076 33 Slovenské Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/188/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení prvého kola ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „ZKR“ alebo „zákon“ ) správca vyhlasuje prvé kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 182/2019 dňa 20.09.2019 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č. 1. v súpisovej
hodnote 300,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“):
1. osobné vozidlo PEUGEOT 307 Break 1.4 16V
VIN: VF33EKFUB83710022
EČV: TV 875 CO
farba: strieborná metalíza svetlá
stav: nepojazdné, neznáma chyba motora. Bez kľúčov! Neplatná EK a TK (do r. 2017)
fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1BkH8cSfHNRTz171tegV4k66guKn_nr_C
miesto: Humenská ul. 8, Košice

Podmienky ponukového konania
1. 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 a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu minimálne vo výške
100% súpisovej hodnoty, t. j. 300,- €. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne
žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Tatra banka, a. s. IBAN: SK48 1100 0000 0029 4307 1305 do konca lehoty na
predkladanie ponuky; variabilný symbol: 3018819.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; 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 vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Lányiová, správca,
Štefánikova 50, 040 01 Košice, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: 30OdK/188/2019 – ZÁVÄZNÁ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
11. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR.
13. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Bc. Pavol Juhás

K098417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomišák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 54 / 31, 076 13 Kazimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 57477,70 EUR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomišák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 54 / 31, 076 13 Kazimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tomáš Baulovič, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: ContiTrade Slovaka s.r.o., IČO: 36336556
počet uplatnených pohľadávok: 1
celková suma prihlásených pohľadávok: 3058,36 EUR.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K098419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Linda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrka 86, 049 42 Bôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Linda Farkašová, nar. 01.09.1986, bytom Bôrka 86, 049 42 Bôrka (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 206/2019 zo dňa 24.10.2019
(K094180).
Pozemky:
Druh

Výmera
m2

Zastavaná plocha a
437
nádvorie
Zastavaná plocha a
442
nádvorie

v

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Č.
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Bôrka Bôrka

30

169/3

1/16

137,- €

Bôrka Bôrka

171 169/4

1/8

276,- €

Obec

Katastrálne
územie

podiel Súpisová
hodnota
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1/8

21,- €

Stavba:
Popis
Štát
Obec Ulica K.ú. Č. LV Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka Súpisné č. Súpisová hodnota
Rodinný dom Slovenská republika Bôrka
Bôrka 30
169/3
1/16
85
1000,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Linda Farkašová – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Timonova 13, 04001 Košice) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Linda
Farkašová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K098420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaži Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1025 / 3, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/311/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/311/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 03.07.2019, sp. zn. 31OdK/311/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 131/2019 zo dňa 10.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Stanislav Gaži,
nar. 02.06.1980, bytom Hrebendova 1025/3, 040 11 Košice - Luník IX (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Stanislav Gaži, nar. 02.06.1980, bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hrebendova 1025/3, 040 11 Košice - Luník IX končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K098421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košické Oľšany 32, 044 42 Košické Oľšany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/457/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ako konkurzný správca dlžníka : Dušan Balog , nar. 07.05.1971, trvale bytom Košické Oľšany 32, 044 42
Košické Oľšany, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 11.09.2019, č.k. 31 OdK/457/2019,
týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (
ďalej len ZKR ) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 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.
Ing. Peter Duhoň, správca

K098422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matúš Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 303/69, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/402/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ

JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Bc. Matúš Gaál, narodený: 14.08.1978, bytom: Kováčska 303/69, 040 01 Košice, podnikajúci pod
obchodným meno: Bc. Matúš Gaál - Stef, s miestom podnikania: Kováčska 303/69, 040 01 Košice - Staré Mesto,
IČO: 40259960 týmto v súlade s ust. § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisové zložky majetku č. 2, 3 a 4, ktoré boli dňa 12.11.2019 zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 218/2019, K097744 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky.
5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „
31OdK/402/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/402/2019 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, elektronický podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri
právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úspešný záujemca, s
ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom podstaty,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca podstaty v takom
prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.

K098423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jovanovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 4, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/286/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ

JUDr. Iveta Petejová, správca, adresa kancelárie Hlavná 20, 040 01 Košice, značka správcu : S752 ako Správca
podstaty dlžníka Eva Jovanovská, rodená : Forraiová, narodená : 22.12.1987, bytom : Námestie oceliarov 4, 040
15 Košice týmto v súlade s ust. § 167p) ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) vyhlasuje prvé kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová
zložka majetku č. 2, ktorá bola dňa 12.11.2019 zverejnená v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
218/2019, K097743 ( ďalej len „predmet ponukového konania“).

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA :
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická, právnická alebo iná
osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúce jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku Slovenskej republiky do vyhodnotenia ponúk Správcom podstaty v likvidácii, v
konkurze ani v obdobnom konaní podľa zahraničného práva.
3. Vlastnícke právo k predmetu ponukového konania bude prevedené na záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb Správcu podstaty.
4. Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky.
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5. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka doručená Správcovi podstaty
do elektronickej schránky Správcu podstaty č. E0006172280 s označením predmetu správy „
31OdK/286/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“, inak sa na ňu neprihliada.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk záloha
na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu záujemcom pripísaná na bankový účet Správcu podstaty
IBAN: SK42 0200 0000 0012 8256 0157 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pričom v poznámke
( identifikačnom údaji platby ) bude uvedené „ 31OdK/286/2019 “.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záväzná ponuka záujemcu obsahuje ďalej :
- presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi uviesť
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, elektronický podpis, pri fyzickej osobe podnikateľovi uviesť obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, výpis so živnostenského registra nie starší ako 30 dní a elektronický podpis; pri
právnickej osobe uviesť obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní, elektronický podpis,
- presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny za predmet ponukového konania v eurách spolu s jej slovným vyjadrením,
- presné označenie ponukového konania a presné označenie predmetu ponukového konania,
- označenie bankového účtu na vrátenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu, prípadne na vrátenie zálohy na
ponúknutú kúpnu cenu zníženú o 20% zmluvnú pokutu,
- ponuka záujemcu je vyhotovená v slovenskom jazyku, alebo obsahuje úradný preklad do slovenského jazyka.
8. Záväznú ponuku doručenú Správcovi podstaty nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť.
9. Vypratanie predmetu ponukového konania je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úspešný záujemca, s
ktorým Správca podstaty uzavrel kúpnu zmluvu.
10. Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu
otvárania doručených ponúk.
11. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
12. V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej Správcom podstaty,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej
podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca podstaty v takom
prípade vráti zálohu po odpočítaní 20% zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním označený bankový
účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy. Podaním ponuky do
ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou
pokutou a súhlasí s tým aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
13. Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené Správcovi podstaty do tohto kola ponukového
konania sa neprihliada.
14. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie, a to aj bez uvedenia dôvodu.

K098424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 61, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 519
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2019 S1240
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Okresný súd Košice I
30K/4/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31
ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa NÖVEL s.r.o., so sídlom Slovenská 17, 085 01 Bardejov, IČO:
43 792 731, doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa NÖVEL s.r.o. v zozname pohľadávok
158

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]
350.000,- EUR

K098425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Borčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 64/22, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/412/2019, S 1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Litvák ,CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 T r e b i š o v , správca úpadcu: Pavel Borčik,
narodený:05.10.1976, bytom: Hlavná 64/22, 076 35 Somotor, podnikajúci pod obchodným menom: Pavel
Borčik, s miestom podnikania : Hlavná 64/22, 076 35 Somotor, IČO: 40 386 546 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 28.08.2018, zastúpený : Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3
, 040 41 Košice. , týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok,
preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e .
V Trebišove ,12.11.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K098426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Isis Schrammová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 685/9, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/76/2019, S 1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/76/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)
I.
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca sídlo : Dargovská 3283/17 , 075 01 Trebišov , správca úpadcu : Annamária Isis
Schrammová, narodená:10.05.1959, bytom: Školská 685/9, 053 33 Nálepkovo , v y h l a s u j e l. kolo verejného
ponukového
konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnené
v Obchodnom vestníku č.200/2019 zo dňa 16.10.2019 pod položkou č. 2. nasledovne : LV č. 3201, Okres :
Gelnica , Obec: Nálepkovo, Katastrálne územie : Nálepkovo, parcelné číslo: 6976, výmera: 9 058 m2, druh
pozemku : trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel : 1/1 , hodnota : 210,00.- od občana – fyzická osoba.
II.Cena
1. Najvyššia cena
III.
Lehoty na predkladanie ponúk
1. Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 25.11.2019 od 7.00 hod.
2. Koniec lehoty na predkladanie ponúk: 13.12.2019 do 13.00 hod.
IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk
1. Záujemca je povinný doručiť svoju ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ - Annamária Isis Schrammová , 9OdK/76/2019 – NEOTVÁRAŤ“, a to písomne, osobne alebo
doporučenou zásielkou na adresu správcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., správca, Dargovská 3283/17 , 075 01
Trebišov, najneskôr v posledný deň lehoty, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania, inak sa na ponuky neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, dopĺňať
ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so
správcom.
5. Ponuka musí mať nasledujúci obsah:
a., minimálne údaje záujemcu:
- meno a priezvisko/ obchodné meno,
- trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
- dátum narodenia/IČO
b., telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c., presné označenie pohľadávky ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019
d., návrh kúpnej ceny pohľadávky ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
e., aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
f., písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
g., vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
h., V prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
inak na sa ponuku neprihliadne.
i., Podrobnosti o predaji , treba vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle :

0915 873 432

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom
na
účet
správcu
:
SK94
0900
0000
0001
0567
0596
V . Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk
1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa neprihliadne.
2. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie správcu
, o otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote 10 dní odo dňa
otvárania obálok , vyhotoví o tom úradný záznam . Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten
záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky.
3. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu . Vypratanie
veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady .
4. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka.
5. O skutočnostiach podľa odseku 3 a 4 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada podľa bodu IV. a podľa bodu V. ods. 1 týchto súťažných podmienok, vyhotoví správca úradný
záznam.
6. Správca bude v lehote do 7 dní informovať všetkých záujemcov, resp. zástupcu veriteľa a súd o výsledkoch
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vyhodnocovania ponúk.
7. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy alebo zmluvy o postúpení pohľadávky a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvorí.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť kúpnu
zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30% kúpnej ceny ponúknutej záujemcom.
VI.
Osobitné ustanovenia
1. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
2. Nehnuteľnosť je predmetom ponuky tak, ako stojí a leží. Záujemca predložením ponuky súhlasí a berie na
vedomie, že nehnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo právne vady, pričom záujemca sa zaväzuje, že si
neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a nehnuteľnosť kupuje s týmto vedomím.
V Trebišove , 12.11.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K098427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhász Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušanská 2308 / 86, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1979
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/309/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/309/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Ladislav Juhász,
narodený: 22.08.1979, bytom: Kapušanská 2308/86, 077 01 Kráľovský Chlmec, podnikajúci pod
obchodným menom: Ladislav Juhász, s miestom podnikania: Kapušanská 122/68, 077 01 Kráľovský
Chlmec, IČO: 37541668 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2005 v konkurznej veci
vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 31OdK/309/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa
k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku
sa predmetný konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 12. 11. 2019
P/J/L k.s.
správca

K098428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papcuňár Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 1400 / 12, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1986
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Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/68/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/68/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Tomáš Papcuňár,
narodený: 30.09.1986, bytom: Irkutská 1400/12, 040 12 Košice v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Košice I., pod sp. zn. 9OdK/68/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný
konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 12. 11. 2019
P/J/L k.s.
správca

K098429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sliško Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1982
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/359/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/359/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Ján Sliško, narodený:
15.02.1982, bytom: Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Sliško, s
miestom podnikania: Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves, IČO: 52006727 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 13.02.2019 v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn.
31OdK/359/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 12. 11. 2019
P/J/L k.s.
správca

K098430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Choma Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 630 / 89, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1990
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/381/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/381/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Lukáš Choma,
narodený: 19.08.1990, bytom: Mierova 630, 072 22 Strážske v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Košice I., pod sp. zn. 32OdK/381/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný
konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 12. 11. 2019
P/J/L k.s.
správca

K098431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaščegová Lívia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 104/3, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/415/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/415/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Lívia Jaščegová,
narodená: 14.02.1973, bytom: Dukelských hrdinov 104/3, 076 43 Čierna nad Tisou v konkurznej veci vedenej
na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 26OdK/415/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
predmetný konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 12. 11. 2019
P/J/L k.s.
správca
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