Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

K098885
Spisová značka: 8K/50/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02
Bratislava, IČO: 35 904 798, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: - WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02
Bratislava, IČO: 35 904 798.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie
Mierová 650/56, 821 05 Bratislava, značka správcu S1755.
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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

1

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

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
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
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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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098886
Spisová značka: 8K/50/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02
Bratislava, IČO: 35 904 798, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mierová 650/56, 821 05
Bratislava, značka správcu S1755, 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. 61/2019,
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 7.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098887
Spisová značka: 3K/56/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PharmDr. Jozef Varečka, nar.
01.03.1986, trvale bytom Jána Smreka 3, 841 08 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Oliver Korec, so sídlom
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S322, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu PharmDr. Jozef Varečka, nar. 01.03.1986, trvale bytom
Jána Smreka 3, 841 08 Bratislava, 831 54 Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
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Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098888
Spisová značka: 8K/67/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa AQUA PRO EUROPE, a.s. so sídlom Pod Furčou 7,
040 01 Košice, mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 50 886 771 zastúpený Advokátska kancelária VASIĽ,
ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Dolphin Central Europe, s.r.o. so sídlom Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50 046 586
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Dolphin Central Europe, s.r.o. so sídlom Nádražná 1958, 900 28 Ivanka
pri Dunaji, IČO: 50 046 586
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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. Katarína Bartalská, sudca
K098889
Spisová značka: 8K/26/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Kováčik CSc., nar.
22.10.1947, bytom Arménska 10, 821 07 Bratislava, občan SR, o návrhu správcu JUDr. Michal Mudrák, so sídlom
kancelárie Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1374, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava,
zn. správcu: S 1374, z funkcie správcu úpadcu Ing. Ján Kováčik CSc., nar. 22.10.1947, bytom Arménska 10, 821 07
Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098890
Spisová značka: 4R/3/2015
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: FRANCIS, a.s., so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 45 506 388, správcom ktorého je: Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu
S1240, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
rozhodol
I.
Súd konkurz na majetok úpadcu: FRANCIS, a.s., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO: 45
506 388, zrušuje pre nedostatok majetku.
II.
Súd nepriznáva správcovi: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240, odmenu z výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, 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
Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098891
Spisová značka: 8K/66/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka JCAB TRANS a.s. so sídlo na Hrebienku 16, 811 02
Bratislava, IČO: 47 681 373 zastúpený JUDr. Dušan Surkoš, advokát so sídlom Na Hrebienku 18, 811 02 Bratislava
na vyhlásenie konkurzu na majetok JCAB TRANS a.s. so sídlo na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47 681
373,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: JCAB TRANS a.s. so sídlo na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava, IČO:
47 681 373.
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
K098892
Spisová značka: 8K/55/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska 1588/15, 831 02
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bratislava, IČO: 47551432 zastúpený PETKOV Co s.r.o. Advokátska kancelária so sídlom Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, o ustanovení predbežného správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: POP palivo s.r.o. so sídlom Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava, IČO: 47551432
predbežného správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava značka
správcu: S 272.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098893
Spisová značka: 37K/73/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so
sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 31 722 261, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer so sídlom
kancelárie Bratislava, 831 02, Račianska 71, zn.sp. S1172, o návrhu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu
majetku podstát
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098894
Spisová značka: 37K/73/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so
sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 31 722 261, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer so sídlom
kancelárie Bratislava, 831 02, Račianska 71, zn.sp. S1172, o návrhu na predĺženie lehoty na popieranie pohľadávok,
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na popieranie pohľadávok o 30 dní.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 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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Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098895
Spisová značka: 37K/20/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CZ Slovakia, a.s., so sídlom Pomlejská 24, 931 01
Šamorín, IČO: 31 435 793, zast.: advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom Hlavná 6, 927 01
Šaľa, pobočka Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47 241 543, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: ATC, s. r. o., so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 45 272 344
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ATC, s. r. o., so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 45 272
344.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Ján Benčura, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
značka správcu S130.
Súd konkurz na majetok úpadcu: ATC, s. r. o., so sídlom Klemensova 1, 811 09 Bratislava, IČO: 45 272 344, uznáva
za malý.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s 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 je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098896
Spisová značka: 37K/54/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Radoslav
Šakrözi, nar.: 10.08. 1989 so sídlom Bagarova 1163/28, 841 02 Bratislava, IČO: 48 006 602,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Radoslav Šakrözi, nar.: 10.08. 1989 so sídlom Bagarova 1163/28, 841 02 Bratislava, IČO:
48 006 602, predbežného správcu: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 81102
Bratislava, zn. správcu: S1406.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
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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K098897
Spisová značka: 37K/57/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AKS event, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, IČO: 50 687 778, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AKS event, s.r.o.,
so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 50 687 778,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: AKS event, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina, IČO: 50 687 778, 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.
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 uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 4.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K098898
Spisová značka: 5K/12/2019
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
ECLI:SK:OSBB:2019:6119360105.5
Spisová značka: 5K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica
navrhovateľa:
iTRUST Legal, s.r.o., IČO: 36 808 181,
so sídlom Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
proti
dlžníkovi:
RENTAL PARTNER, s.r.o., IČO: 36 724 432,
so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 28. november 2019 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, (prístavba)
je zrušený z dôvodu, že dlžník sa v lehote nevyjadril, tým pádom neosvedčil svoju platobnú schopnosť, v dôsledku
čoho súd rozhodne bez pojednávania.
Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa súd do 5 dní od začatia konkurzného konania vyzve dlžníka na
vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju
platobnú schopnosť neosvedčil ( § 19 ods. 1 pism. a) odd. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V Banskej Bystrici 13. november 2019

JUDr. Dominika
Rejdovianová
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Stanislava Siráňová

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.11.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K098899
Spisová značka: 32K/9/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546, o
priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1436, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežnému správcovi: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1436 paušálnu
náhradu výdavkov vo výške 1 500,- EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 10.06.2019 položka
denníka D19 - 49/2019, na účet č. SK07 1100 0000 0029 2083 8382, 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 12.11.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K098900
Spisová značka: 32K/9/2019
32K/9/2019
OZNAM

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: BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546,
uznesením č.k. 32K/9/2019-73 zo dňa 14.10.2019 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: BAMEG, s.r.o., so
sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546 pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2019.
Okresný súd Košice I dňa 12.11.2019
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K098901
Spisová značka: 32K/11/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PD - X, s.r.o., so sídlom: Levočská 5, 040 12 Košice, IČO: 36 758 752 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: PD - X, s.r.o., so sídlom: Levočská 5, 040 12 Košice,
IČO: 36 758 752 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 12.11.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K098902
Spisová značka: 32K/37/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Adriána Imreová, nar. 03.10.1988, bytom
Sídlisko Lúky 1110/9, 952 01 Vráble, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940
01 Nové Zámky, o odvolaní správcu
rozhodol
Odvoláva Ing. Jozefa Kulicha, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky z funkcie správcu.

Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.11.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K098903
Spisová značka: 32K/14/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Miroslava Malá, nar. 07.10.1985, bytom
Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslava Malá Beauty by
Miruš, s miestom podnikania Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, IČO: 47 780 703, ktorého správcom je Ing. Jozef
Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Ing. Jozefa Kulicha, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 12.11.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K098904
Spisová značka: 31K/51/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : FINAL-REALITY, s.r.o., IČO: 36
802 328, so sídlom Pod kostolom 374/23, 951 48 Jarok, ktorého správcom je KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie
Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava, IČO: 47 752 785, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74, 821 02 Bratislava, IČO: 47 752 785,
z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.11.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098905
Spisová značka: 32K/60/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LVK, s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom
Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 389 299, ktorého správcom je SKP, k.s, so sídlom kancelárie Mostná 13,
949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/60/2012-130 zo dňa
25.1.2013 na majetok úpadcu: LVK, s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 389
299 pre nedostatok majetku.
II.
Nepriznáva
náhradu výdavkov.
Poučenie:

správcovi SKP, k.s, so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra odmenu a

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o
ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v ako rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (
odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 12.11.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K098906
Spisová značka: 31K/8/2015
Sp. zn. 31K/8/2015-679
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SAPA s.r.o. ,, v konkurze",
so sídlom Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO: 36 537 322, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 31K/8/2015 - 674 zo dňa 16.10.2019 potvrdil prevod pohľadávok
v sume 30.182,82 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom Ul. 29.augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2019.
V Nitre dňa 13.11.2019
Okresný súd Nitra dňa 13.11.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098907
Spisová značka: 2K/17/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Žáková, nar.
08.06.1954, trvale bytom Ladomirová 118, 090 03, správcom ktorého je: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom
kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, o návrhu správcu, takto
rozhodol
určuje, že na podanie veriteľa: Obec Breznička, Breznička 35, IČO: 00330337, doručené správcovi 07.11.2019 sa n
e prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K098908
Spisová značka: 1K/25/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
VIPEX, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Hlavné námestie 34/192, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 631 274 správcom ktorého je JUDr. Gábor
Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 105.006,42 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.11.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K098909
Spisová značka: 4CoKR/21/2019
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a sudcov JUDr. Zdenky Kohútovej a
JUDr. Igora Ragana v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sport Project, s.r.o., Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01
Poprad, IČO 36 795 062 zastúpený: Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Námestie svätého Egídia 40/93,
058 01 Poprad, IČO 44 250 029 o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní veriteľa Slovenská republika - Daňový
úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 Prešov proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č. k. 5K/2/2019 - 63 zo dňa
18.6.2019, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie a dovolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Krajský súd v Košiciach dňa 17.10.2019
Mgr. Mária Hlaváčová, predseda senátu
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K098910
Spisová značka: 29R/2/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť TSinvest s. r. o.
v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 818 062, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS,
k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36868671, značka
správcu S1459 , o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005 na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Daňový úrad Trenčín so sídlom K Dolnej stanici 2, 911 33 Trenčín sa z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 12.11.2019
JUDr. Michal Fiala, sudca
K098911
Spisová značka: 29R/2/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
TSinvest s. r. o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 818 062, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36868671, značka správcu S1459, o návrhu obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým
Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup
do konania, takto
rozhodol
I. Obchodná spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51
865 467 sa vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila
neúplnosť návrhu na návrhu na vstup, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok, ktorý bol doručený tunajšiemu
súdu dňa 22.10.2019 k sp. zn. 29R/2/2012 nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu listiny, ktorá preukazuje prevod alebo
prechod pohľadávky.
II. Obchodná spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO 51 865 467 sa p o u č u j e , že v prípade včasného a úplného neodstránenia nedostatkov návrhu, súd
návrh na vstup do konania, respektíve potvrdenie prevodu pohľadávok zamietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 12.11.2019
JUDr. Michal Fiala, sudca
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K098912
Spisová značka: 38K/18/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok spoločnosti Green Moon s. r. o. v likvidácii
so sídlom Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o odmene a
výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394 sa priznáva paušálna náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur.
II. Róbert Uhrík, nar. 18.09.1969, trvale bytom Krátka 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ktorý
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Green Moon s. r. o. v likvidácii so sídlom Továrenská
4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831 je povinný zaplatiť predbežnému správcovi JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394 paušálnu
náhradu výdavkov vo výške 1 500,- eur na účet predbežného správcu, do troch dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 13.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K098913
Spisová značka: 38K/4/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
TECHNOL development, s. r. o. so sídlom Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, IČO 36 720 453, ktorého
predbežným správcom je obchodná spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom
kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi obchodnej spoločnosti I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom
kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436 sa priznáva paušálna
náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi obchodnej spoločnosti I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, priznanú odmenu vo výške 1
500,- eur a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19
5/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 13.11.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K098914
Spisová značka: 25K/14/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BOEDO s.r.o. v likvidácii, Komárňanská
204/98, 932 01 Veľký Meder, IČO: 47 613 254, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č.: 34488/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 30.10.2019, a to tak, že doloží:
§
individuálnu účtovnú závierku za rok 2017, nakoľko v texte návrhu na vyhlásenie konkurzu na ňu
odkazuje, avšak v prílohách sa nenachádza, alternatívne nech opraví návrh na vyhlásenie konkurzu v časti týchto
uvádzaných skutočností,
§
likvidačnú účtovnú súvahu dlžníka, inak súd návrh navrhovateľa - dlžníka odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.11.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
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K098915
Spisová značka: 9K/7/2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovtip, spol. s r.o., so sídlom
Klemensova 3291/31, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 327, zastúpeného: DPP Martaus & Partners, s.r.o., Jána Milca
788/5, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 227, správcom ktorého je: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7,
034 01 Ružomberok, IČO: 51 986 680, značka správcu: S1914, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z. z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním
vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. musia obsahovať
zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže
podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané, a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyššia súdna úradníčka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098916
Spisová značka: 1OdK/95/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu dlžníka: Ján Piecka, nar. 30.07.1977, bytom Lisková 372,
034 81 Lisková, do 08.07.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Ján Piecka - Welding Ružomberok s miestom
podnikania Lisková 372, 034 81 Lisková, IČO: 41 419 782, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom
kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, IČO: 42 214 955, takto
rozhodol
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur na účet správcu.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny vo výške
500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 21.09.2017 a vedený pod položkou registra 643/2017, po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K098917
Spisová značka: 8K/6/2018
Okresný súd Žilina zverejňuje rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici:
ECLI:SK:KSBB:2019:5118213935.1
Sp. zn.:41CoKR/26/2019 - 190
IČS: 5118213935
UZNESENIE
Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a členiek
senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci žalobcu SWEN SK, s.r.o., so sídlom
Nižný koniec 761, 023 01 Oščadnica, IČO: 31 632 386, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa
druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, o odvolaní veriteľa spoločnosti NATOUR, spol.s.r.o., Brno proti uzneseniu Okresného súdu
Žilina, č.k. 8K/6/2018 - 118 zo dňa 25. februára 2019, takto
rozhodol:
Uznesenie Okresného súdu Žilina, sp.zn. 8K/6/2018 - 118 zo dňa 25. februára 2019 p o t v r dz u j e.
Poučenie :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho
konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické
vzdelanie druhého stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
V Banskej Bystrici dňa 16. septembra 2019

JUDr. Daniela Maštalířová
predsedníčka senátu, sudkyňa spravodkajkyňa
JUDr. Alena Križanová
členka senátu
JUDr. Miroslava Púchovská
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členka senátu
Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K098918
Spisová značka: 9K/4/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k
lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, ktorého správcom je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom
kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martina, uznesením č.k. 9K/4/2018-193 zo dňa 07.10.2019 povolil vstup
nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom 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, IČO: 30 807 484 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 15.430,43 eur, ktorá je vedená v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 47- 51.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 31.10.2019

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K098919
Spisová značka: 6K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovpanel a.s., so sídlom Kamenná
cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 31 634 770, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského
588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, uznesením č.k. 6K/14/2015-511 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej
výške 122.762,89 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 23/1-16, 36, 42 na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.
Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K098920
Spisová značka: 6K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícko obchodné družstvo Stará
Bystrica, so sídlom: Stará Bystrica, 023 04 Čadca, IČO: 00 162 850, správcom ktorého je: JUDr. Tatiana
Šumichrastová, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036 01 Martin, uznesením č.k. 6K/11/2015-353 zo dňa
09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 500,30 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod
číslom 5 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K098921
Spisová značka: 1K/5/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SAGITTA s.r.o., so sídlom Kollárova 85
A, 036 01 Martin, IČO: 31 589 723, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
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rozhodol
Vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: SAGITTA s.r.o., so sídlom Kollárova 85 A, 036 01 Martin, IČO: 31 589 723,
uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 12.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K098922
Spisová značka: 1K/5/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SAGITTA s.r.o., so sídlom Kollárova 85
A, 036 01 Martin, IČO: 31 589 723, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
odmenu vo výške 600,- eur a náhradu výdavkov vo výške 97,54 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu v sume 600,- eur a náhradu výdavkov vo výške 97,54
eur predbežnému správcovi LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, z
preddavku zloženého navrhovateľom dňa 22.05.2019 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č.
14 rok 2019, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne, na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 12.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K098923
Spisová značka: 1K/4/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania dlžníka: Konektika s. r. o., Textilná 23, 034 01
Ružomberok, IČO: 46 066 926, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, v časti o odmene a výdavkoch predbežného správcu JUDr. Erika Končoka, so sídlom
kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto
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rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Erikovi Končokovi, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur predbežnému
správcovi JUDr. Erikovi Končokovi, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, z preddavku
zloženého navrhovateľom - veriteľom dňa 09.05.2019 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou registra č.
11 rok 2019, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, na Okresnom súde
Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 12.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K098924
Spisová značka: 6K/16/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BIOENERGIA, a.s., so sídlom
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36668265, správcom ktorého je: JUDr. Richard Konta, so sídlom
kancelárie Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č.k. 6K/16/2015-500 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v
celkovej výške 5.439,36 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 13a až 13i na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K098925
Spisová značka: 3K/3/2006
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEXICOM, a.s., so sídlom Textilná 23,
034 01 Ružomberok, IČO: 35 740 299 uznesením 3K/3/2006-2066 zo dňa 21.10. 2019 povolil vstup nového veriteľa:
Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.)
, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného
veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2060,71 eur a 5,96 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 227 a 228.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.11. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K098926
Spisová značka: 2K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MODEprodukt s.r.o., so sídlom Nám.
Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478, ktorého správcom je: KP recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, uznesením č.k. 2K/9/2016-194 zo dňa 09.09.2019
potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, v celkovej výške 84 168,25 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 25-43 na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.10.2019.
Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K098927
Spisová značka: 1K/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CONSULTING & CONTROL OF
WELDING, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 403 296, správcom ktorého je: BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, uznesením č.k.
1K/13/2017-295 zo dňa 16.10.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 86.330,00 eur, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslom 122-147 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 09.11.2019.

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K098928
Spisová značka: 1K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORAX SK, s.r.o., Bytčická 89, 010 09
Žilina, IČO: 44 225 636, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie Palárikova 76, 022 01
Čadca, uznesením č.k. 1K/21/2014-779 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa,
so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 543,08 eur, ktoré sú v
konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 50-52 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 13.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
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K098929
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 37OdK/278/2019 zo dňa 5.8.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka –
Rusin Dobrev Milanov, nar. 22.9.1950, bytom Vlčie hrdlo, P.O.BOX 31, 821 07 Bratislava a ustanovil ma za
správcu a zároveň rozhodol o oddĺžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
173/2019 zo dňa 9.9.2019 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.9.2019.

Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 11.11.2019 predložila súdu podrobnú
správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu
majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka. Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu, tak, ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR oznamujem týmto, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K098930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Salay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 256 / 18, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/435/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/435/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č.

typ
súpisovej
hodnoty
majetku

hnuteľná
1
vec

špecifikácia majetku
osobné motorové vozidlo Škoda
Octavia, EČV: MA456DK VIN:
TMBZZZ1U5X2210417 strieborná
metalíza, rok výroby 1999

spoluvlastnícky
deň
podiel
zapísania

dôvod
zapísania

majetok
14.11.2019 podliehajúci
konkurzu

1/1

súpisová
miesto, kde
hodnota
sa majetok
majetku v
nachádza
EUR

stav
majetku

1 500,00 € Veľké Leváre

cca rok
nejazdené

V Bratislave 14.11.2019

K098931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šipoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1982
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. 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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 8OdK/444/2019 zo dňa 23.09.2019 (ďalej len „uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Matej Šipoš, nar. 12.05.1982, bytom J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec,
a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ing. Viera Fraňová, Drevárska 23, Pezinok, zn. správcu S1260 (ďalej len
„správca“).
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"), nový správca vyhlasuje:
I. kolo verejného ponukového konania za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 14.11.2019 pod zn. K098099.
Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo FIAT BRAVA 1.6 typ SX/-/- ,
majetok vo výlučnom vlastníctve dlžníka, evidovaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod súpisovým číslom
1, evidovaný v súpisovej hodnote 450,00 € (dátum prvej evidencie vozidla v SR dňa 06.08.1997).
Obhliadku je potrebné dohodnúť telefonicky so správcom na t.č. 0907 775 157.
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 (platí iba v prípade
záujemcu - podnikateľa).
g) zámer záujemcu odkúpiť osobné motorové vozidlo FIAT BRAVA 1.6 typ SX/-/- a navrhovanú kúpnu
cenu tohto majetku,
g) dátum a podpis oprávnenej osoby
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 11-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záväzné ponuky je potrebné doručiť do kancelárie správcu v listinnej podobe (nie faxom
ani mailom) najneskôr v posledný deň lehoty 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/444/2019, na obálke uviesť: "I. kolo
verejné ponukové konanie Matej Šipoš – 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 84442019, a v správe
pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. V opačnom prípade sa na
ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcom správca zálohu vráti na bankový účet, ktorý záujemca uviedol
v ponuke pod bodom d), a to do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční v sídle správcu v deň nasledujúci po dni, kedy
uplynula lehoty na predkladanie ponúk.
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 rovnakú kúpnu cenu,
rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku záujemcu, ak vyhodnotí navrhnutú kúpnu
cenu ako neprimerane nízku.
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 14.11.2019, správca

K098932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3070, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 1D / 0, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 736 186
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/89/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/89/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania
Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca zapísaný pod
značkou: S1243, správca úpadcu, ktorým je spoločnosť 3070 a.s., so sídlom Sliačska 1D, Bratislava 831 02,
IČO: 47 736 186, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5936/B
(ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) II. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty Úpadcu.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 135/2019 zo dňa 16.07.2019 (oznámenie správcu o opätovnom stanovení hodnoty majetku zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 201/2019 dňa 17.10.2019).

Predmetom speňaženia je majetok:

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

hnuteľný majetok – SEG_OAK FLOOR_PACKAGE, popis: drevená dubová podlaha, značka:
VilaParket, súpisová hodnota: 500,- Eur (bez DPH);

·

hnuteľný majetok – SEG_OAK FLOOR_PACKAGE, popis: drevená dubová podlaha, značka:
VilaParket, súpisová hodnota: 500,- Eur (bez DPH);

·

hnuteľný majetok – SEG_OAK FLOOR_PACKAGE, popis: drevená dubová podlaha, značka:
VilaParket, súpisová hodnota: 500,- Eur (bez DPH);

(ďalej spolu ako „Majetok“).

Podmienky ponukového konania
Podmienky ponukového konania podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR. Majetok sa speňažuje za minimálnu
hodnotu rovnajúcu sa 50% súčtu súpisových hodnôt jednotlivých zložiek hnuteľného majetku + DPH.
Hnuteľný majetok – SEG_OAK FLOOR_PACKAGE, (drevená dubová podlaha) sa speňažuje ako súbor majetku.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom majetku Úpadcu
počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom kancelárie
Správcu (+421254410102 alebo +421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 8K/89/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – súbor hnuteľného majetku – dubová
podlaha - NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní
20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim
dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí 20. (tridsiatym) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená
do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a
správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať
späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí
obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.

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

· presné označenie záujemcu o prevod obchodného podielu úpadcu:
A. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi - ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby a fotokópiu OP,
B. pri právnickej osobe – obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra,
C. pri fyzickej osobe podnikateľovi – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mesiace,
ponuku kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k Majetku (v eurách) a spôsob úhrady kúpnej ceny,
doklad o úhrade zálohy, ktorá bude predstavovať 50 % z ponúkanej kúpnej ceny za Majetok, zloženej na
bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., v tvare IBAN: SK12 1100 0000 0029 2891 1505, VS:
8K/89/2018, poznámka: záväzná ponuka – motorové vozidlá, meno a priezvisko záujemcu,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
súhlasí s podmienkami ponukového konania a zaväzuje sa prevzať predmet speňaženia najneskôr
23.12.2019.

5. Termín a miesto otvárania obálok: do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: do 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania právnemu
zástupcovi zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s. Zabezpečený veriteľ oddelenej
podstaty má právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu.
Správca vyhodnotí ponukové konanie za účasti právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa České spořitelna, a.s.
a to tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a súčasne splnil
všetky podmienky ponukového konania. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi
najskôr. Prípadná neúčasť právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s.
na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. Správca písomne oznámi výsledok ponukového
konania úspešnému záujemcovi do 7 dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty. Rovnako v tomto termíne Správca oznámi výsledok ponukového konania
neúspešným záujemcom a vráti im späť zložené zálohy na nimi ponúknuté výšky kúpnej ceny.

7. Správca uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu do 20 dní odo dňa doručenia odsúhlasenia
najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty, pričom kúpna cena musí byť
zaplatená v celom rozsahu najneskôr pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady na odovzdanie a prevzatie Majetku
v celom rozsahu znáša úspešný záujemca.
8. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i svojím podpisom kúpnej zmluvy výslovne potvrdí, že sa
slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od
kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

Prvý správcovský dom, k.s.

K098933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2,80 EUR;
2. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 8,51 EUR;
3. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 2,80 EUR;
4. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 1,40 EUR;
5. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 0,46 EUR;
6. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 0,06 EUR;
7. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 68,80 EUR.
8. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 4: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 68,80 EUR.
9. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 268,07 EUR;
10. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 252,51 EUR;
11. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 213,93 EUR;
12. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 130,17 EUR;
13. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 184,80 EUR;
14. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 132,76 EUR;
15. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 10,- EUR.
16. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 10,- EUR
17. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 9 v celkovej výške 10,- EUR.
18. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 10 v celkovej výške 10,- EUR.
19. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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por. č. 5: pohľadávka č. 11 v celkovej výške 118,79 EUR.
20. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 12 v celkovej výške 130,18 EUR.
21. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 13 v celkovej výške 10,- EUR.
22. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 14 v celkovej výške 1.606,66 EUR.
23. Pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava – Petržalka, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
por. č. 5: pohľadávka č. 15 v celkovej výške 146,84 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K098934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. Investiční, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 845 619
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/63/2019-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/63/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Peter Podolský, správca, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu : 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská
533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 v zmysle ustanovenia §8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. a
ustanovenia §85 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
Stachanovskej 52, 821 05 Bratislava , a to v pracovné dni od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do
spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail: peterpodolsky@hotmail.com)
alebo telefonicky na 0903 242 700. Mgr. Peter Podolský, správca

K098935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. Investiční, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 845 619
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/63/2019-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/63/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVOK
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: 1. Investiční, s.r.o., so
sídlom Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 (ďalej len „Úpadca“),Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37K/63/2019 zo dňa 05.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No.
37K/63/2019 dated 05.11.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – 1. Investiční, s.r.o., so sídlom
Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 (hereinafter “the Debtor“).
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/2019 dňa
14.11.2019. Týmto dňom bola vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin No. 220/2019 dated
14.11.2019. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese: Mgr. Peter
Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: Mgr. Peter
Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovak Republic.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajne miesto pobytu trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 200 o konkurznom konaní.
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency. Documents proving the information provided
in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in
the application form includea statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the
reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or
a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be
stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU
Member State than the Slovak republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
V Bratislave, dňa 14.11.2019
In Bratislava on 14th november 2019
Mgr. Peter Podolský

K098936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 1. Investiční, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 533, 900 46 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 845 619
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/63/2019-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/63/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Podolský , správca konkurznej podstaty úpadcu : 1. Investiční, s.r.o., so sídlom Bratislavská 533, 900
46 Most pri Bratislave, IČO 35 845 619 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k.
37K/63/2019, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky, ktorý je vedený v: VUB a.s., a.s., SK8902000000003160044751
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K098937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavby Systém, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 399 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Starinský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/73/2012 S1506
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/73/2012
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

34

Obchodný vestník 223/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

4K/73/2012
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Stavby Systém, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Obchodná 39, 811 06 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 399 957
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Peter Starinský
Spisová značka správcovského spisu: 4K/73/2012 S1506
Spisová značka súdneho spisu: 4K/73/2012

1. Všeobecná časť
V súlade s ustanovením § 97 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) predkladá Mgr. Peter Starinský, správca úpadcu: Stavby Systém, s.r.o., sídlom:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 36 399 957 (ďalej len „Úpadca“), Návrh čiastkového rozvrhu výťažku pre
zabezpečených veriteľov zo speňažovania majetku patriaceho do oddelenej podstaty.
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/73/2012 zo dňa
15.04.2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.04.2013,
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 1 ZKR „Príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné pokyny a
odporúčania Správcovi v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním Úpadcovho
podniku alebo jeho časti, speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými činnosťami Správcu, ktoré
podľa tohto zákona podliehajú pokynom príslušného orgánu.“
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a), b) a c) ZKR „Príslušným orgánom na účely tohto zákona je
a) veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú podstatu,
b) zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu; ak možno odôvodnene
predpokladať, že po uspokojení zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty zvýši v
oddelenej podstate majetok, príslušným orgánom spolu so zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty sú aj
ďalší dotknutí zabezpečení veritelia, prípadne aj veriteľský výbor, ak možno odôvodnene predpokladať, že
výťažok zo speňaženia majetku oddelenej podstaty postačí aj na uspok ojenie nezabezpečených pohľadávok; pri
určení zloženia príslušného orgánu sa vychádza zo zistenej sumy zabezpečených pohľadávok dotknutých
zabezpečených veriteľov, sumy pohľadávok proti podstate priradených k dotknutým súpisovým zložkám majetku a
súpisovej hodnoty dotknutých súpisových zložiek majetku; ak je už dotknutá súpisová zložka majetku speňažená,
vychádza sa z hodnoty ešte nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku,
c) veriteľský výbor a dotknutí zabezpečení veritelia, ak ide o spoločné speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu a jednu alebo viaceré oddelené podstaty“.

Správca odhadom stanovil hodnotu nehnuteľností na 1.310.000 EUR, t.j. na sumu, ktorá predstavuje hodnotu
vyššiu, ako zabezpečená pohľadávku OTP Faktoring Slovakia, s.r.o. Následne druhý ustanovený správca upravil
hodnotu nehnuteľností na sumu 745.348,00 EUR, ktorá predstavuje hodnotu nižšiu, ako bola zabezpečená
pohľadávka OTP Faktoring Slovakia, s.r.o. vo výške 1.063.687,56 EUR. Posledný správca sa preto so žiadosťou
o udelenie záväzného pokynu obrátil na veriteľský výbor, spolu s dotknutým zabezpečeným veriteľom Ing.
Ladislavom Beerom, trvale bytom: Lány, Bojnice, ako na príslušný orgán (ďalej len „Príslušný orgán“).
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Dňa 19.12.2018 Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 244/2018 1. kolo ponukového konania na časť
podniku , na ktorom prišla ponuka na odkúpenie (súpisové zložky oddelenej podstaty zverejnené dňa 04.07.2013
v OV 128/2013 pod č. K011895, dňa 09.11.2018 v OV 216/2018 pod č. K085687) a súpisová zložka všeobecnej
podstaty (súpisová zložka zverejnená dňa 16.10.2014 v OV č. 198/2014 pod č. K019913) za cenu 345.000,00
EUR (slovom: tristoštyridsaťpäť tisíc Eur). Ponuku uchádzača Príslušný orgán schválil.
Pre vylúčenie pochybností uvádzam, že v ponukovom konaní boli speňažené nasledovné nehnuteľnosti, ako časť
podniku:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dolný Kubín, obec Vyšný Kubín, katastrálne územie Vyšný Kubín,
zapísané na LV č. 1486, a to parcely registra „C“, v podiele 1/1:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

465/55

81

lesný pozemok

465/56

78

lesný pozemok

465/57

461

lesný pozemok

465/58

146

lesný pozemok

465/59

269

lesný pozemok

465/60

179

lesný pozemok

465/67

3

lesný pozemok

559/10

72

vodná plocha

559/19

28

vodná plocha

564/5

444

ostatná plocha

564/7

1991

ostatná plocha

564/8

683

ostatná plocha

564/9

2566

ostatná plocha

564/10

121

ostatná plocha

565/4

90

orná pôda

567/2

25

ostatná plocha

568/2

16

ostatná plocha

569/125

9360

trvalý trávnatý porast

569/127

1601

trvalý trávnatý porast

569/128

911

trvalý trávnatý porast

569/129

1118

trvalý trávnatý porast

569/130

1085

trvalý trávnatý porast

569/131

1051

trvalý trávnatý porast

569/132

1828

trvalý trávnatý porast

569/133

369

trvalý trávnatý porast

569/135

25

trvalý trávnatý porast

569/138

1298

trvalý trávnatý porast
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569/139

885

trvalý trávnatý porast

569/140

818

trvalý trávnatý porast

569/141

296

trvalý trávnatý porast

569/143

462

trvalý trávnatý porast

569/144

1257

trvalý trávnatý porast

569/145

964

trvalý trávnatý porast

569/146

874

trvalý trávnatý porast

569/147

824

trvalý trávnatý porast

569/148

1037

trvalý trávnatý porast

569/149

1021

trvalý trávnatý porast

569/150

901

trvalý trávnatý porast

569/151

938

trvalý trávnatý porast

569/152

969

trvalý trávnatý porast

569/153

992

trvalý trávnatý porast

569/154

973

trvalý trávnatý porast

569/155

938

trvalý trávnatý porast

569/156

933

trvalý trávnatý porast

569/157

876

trvalý trávnatý porast

569/158

875

trvalý trávnatý porast

569/159

877

trvalý trávnatý porast

569/160

855

trvalý trávnatý porast

569/161

851

trvalý trávnatý porast

569/162

847

trvalý trávnatý porast

569/163

901

trvalý trávnatý porast

569/164

871

trvalý trávnatý porast

569/165

788

trvalý trávnatý porast

569/166

810

trvalý trávnatý porast

569/167

856

trvalý trávnatý porast

569/168

870

trvalý trávnatý porast

569/170

258

trvalý trávnatý porast

569/172

887

trvalý trávnatý porast

569/173

750

trvalý trávnatý porast

569/175

183

trvalý trávnatý porast

569/176

669

trvalý trávnatý porast
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569/178

108

trvalý trávnatý porast

569/179

819

trvalý trávnatý porast

569/181

25

trvalý trávnatý porast

569/183

903

trvalý trávnatý porast

569/184

868

trvalý trávnatý porast

569/185

854

trvalý trávnatý porast

569/186

867

trvalý trávnatý porast

569/187

989

trvalý trávnatý porast

569/188

1045

trvalý trávnatý porast

569/189

1089

trvalý trávnatý porast

569/190

1103

trvalý trávnatý porast

569/197

1141

trvalý trávnatý porast

569/198

998

trvalý trávnatý porast

569/199

943

trvalý trávnatý porast

569/200

1197

trvalý trávnatý porast

569/201

1446

trvalý trávnatý porast

569/202

1353

trvalý trávnatý porast

569/203

1063

trvalý trávnatý porast

569/204

982

trvalý trávnatý porast

569/205

919

trvalý trávnatý porast

569/206

969

trvalý trávnatý porast

569/207

932

trvalý trávnatý porast

569/208

1035

trvalý trávnatý porast

569/209

725

trvalý trávnatý porast

569/210

376

trvalý trávnatý porast

569/214

938

trvalý trávnatý porast

569/215

1276

trvalý trávnatý porast

569/216

918

trvalý trávnatý porast

569/217

1032

trvalý trávnatý porast

569/218

1197

trvalý trávnatý porast

569/219

1136

trvalý trávnatý porast

569/220

1308

trvalý trávnatý porast

569/221

1089

trvalý trávnatý porast

569/222

1109

trvalý trávnatý porast

569/223

1009

trvalý trávnatý porast
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569/224

1072

trvalý trávnatý porast

569/225

1136

trvalý trávnatý porast

569/226

1322

trvalý trávnatý porast

569/227

1485

trvalý trávnatý porast

569/228

1232

trvalý trávnatý porast

569/229

1313

trvalý trávnatý porast

569/230

1098

trvalý trávnatý porast

569/231

968

trvalý trávnatý porast

569/232

1066

trvalý trávnatý porast

569/233

1111

trvalý trávnatý porast

569/234

818

trvalý trávnatý porast

569/235

835

trvalý trávnatý porast

569/236

835

trvalý trávnatý porast

569/237

924

trvalý trávnatý porast

569/238

936

trvalý trávnatý porast

569/239

874

trvalý trávnatý porast

569/240

940

trvalý trávnatý porast

569/241

855

trvalý trávnatý porast

569/242

998

trvalý trávnatý porast

569/243

904

trvalý trávnatý porast

569/244

864

trvalý trávnatý porast

569/245

910

trvalý trávnatý porast

569/246

901

trvalý trávnatý porast

569/247

1181

trvalý trávnatý porast

569/248

1425

trvalý trávnatý porast

569/249

949

trvalý trávnatý porast

569/250

1036

trvalý trávnatý porast

569/251

793

trvalý trávnatý porast

569/252

732

trvalý trávnatý porast

569/253

754

trvalý trávnatý porast

569/254

866

trvalý trávnatý porast

569/255

824

trvalý trávnatý porast

569/256

945

trvalý trávnatý porast

569/257

892

trvalý trávnatý porast

569/258

895

trvalý trávnatý porast
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569/259

811

trvalý trávnatý porast

569/260

836

trvalý trávnatý porast

569/261

873

trvalý trávnatý porast

569/262

826

trvalý trávnatý porast

569/263

812

trvalý trávnatý porast

569/265

27006

trvalý trávnatý porast

572/39

80370

trvalý trávnatý porast

572/40

967

trvalý trávnatý porast

572/41

897

trvalý trávnatý porast

573/32

1063

trvalý trávnatý porast

573/33

1129

trvalý trávnatý porast

573/34

1279

trvalý trávnatý porast

573/35

1296

trvalý trávnatý porast

573/36

1142

trvalý trávnatý porast

573/37

1034

trvalý trávnatý porast

573/38

988

trvalý trávnatý porast

573/39

915

trvalý trávnatý porast

573/40

924

trvalý trávnatý porast

573/41

709

trvalý trávnatý porast

573/42

828

trvalý trávnatý porast

573/43

877

trvalý trávnatý porast

573/44

868

trvalý trávnatý porast

573/45

849

trvalý trávnatý porast

573/46

809

trvalý trávnatý porast

573/47

777

trvalý trávnatý porast

573/48

930

trvalý trávnatý porast

573/49

921

trvalý trávnatý porast

573/50

806

trvalý trávnatý porast

573/51

862

trvalý trávnatý porast

573/52

944

trvalý trávnatý porast

573/53

978

trvalý trávnatý porast

573/54

960

trvalý trávnatý porast

573/55

834

trvalý trávnatý porast

573/56

710

trvalý trávnatý porast

Deň vydania: 19.11.2019
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573/57

1112

trvalý trávnatý porast

573/58

758

trvalý trávnatý porast

573/59

841

trvalý trávnatý porast

573/60

886

trvalý trávnatý porast

573/61

854

trvalý trávnatý porast

573/62

793

trvalý trávnatý porast

573/63

707

trvalý trávnatý porast

573/64

793

trvalý trávnatý porast

573/65

913

trvalý trávnatý porast

573/66

891

trvalý trávnatý porast

574/32

884

trvalý trávnatý porast

574/33

1071

trvalý trávnatý porast

574/34

1302

trvalý trávnatý porast

574/35

1320

trvalý trávnatý porast

574/36

1202

trvalý trávnatý porast

574/37

964

trvalý trávnatý porast

574/38

961

trvalý trávnatý porast

574/39

1044

trvalý trávnatý porast

574/40

1086

trvalý trávnatý porast

574/41

822

trvalý trávnatý porast

574/42

911

trvalý trávnatý porast

574/43

798

trvalý trávnatý porast

574/44

750

trvalý trávnatý porast

574/45

763

trvalý trávnatý porast

574/82

1280

trvalý trávnatý porast

574/83

1144

trvalý trávnatý porast

574/84

242

trvalý trávnatý porast

547/85

930

trvalý trávnatý porast

859/19

6

vodná plocha

859/20

9

vodná plocha

859/21

21

vodná plocha

859/22

545

vodná plocha

859/23

224

vodná plocha

859/24

750

vodná plocha

859/25

5

vodná plocha

Deň vydania: 19.11.2019
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vodná plocha

a parcely registra „E“, v podiele 1/1:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

418

312

orná pôda

419/1

32

trvalý trávnatý porast

419/2

1616

orná pôda

419/8

32

trvalý trávnatý porast

424/3

84

orná pôda

2337

1726

trvalý trávnatý porast

2778

5039

trvalý trávnatý porast

2339/1

27479

trvalý trávnatý porast

2339/2

36444

trvalý trávnatý porast

2341

9674

trvalý trávnatý porast

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dolný Kubín, obec Jasenová, katastrálne územie Jasenová, zapísané
na LV č. 1209, a to parcely registra „E“, v podiele 1/1:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

393

1243

trvalý trávnatý porast

2341/1

12

trvalý trávnatý porast

2341/2

123

trvalý trávnatý porast

2341/3

15

trvalý trávnatý porast

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dolný Kubín, obec Oravská Poruba, katastrálne územie Poruba Geceľ zapísané na LV č. 1164, a to parcely registra „E“, v podiele 1/1:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

2337/1

44

trvalý trávnatý porast

2337/2

1101

trvalý trávnatý porast

2339/1

472

trvalý trávnatý porast

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obec Rajec, katastrálne územie Rajec zapísané na LV č. 2587,
a to parcely registra „E“, v podiele 1/2:
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

3709

3895

orná pôda
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K nehnuteľnostiam oddelenej podstaty zapísaným v OV 128/2013 pod č. K011895 bola v rokoch 2014 až 2017
uzavretá zmluva o prenájme za účelom výkonu poľnohospodárskej činnosti, pričom celková suma za prenájom za
uvedené obdobie činila sumu 3.380,- EUR (845,- EUR/rok).
Pohľadávka zabezpečeného úpadcu bola uspokojená vo výške 313.496,53 EUR, zvyšok pohľadávky
zabezpečeného veriteľa bol preradený medzi pohľadávky nezabezpečených veriteľov vo výške 750.191,03 EUR
Zvyšok, pozostávajúci z pomeru speňaženia pripadajúceho na všeobecnú podstatu bol presunutý do všeobecnej
podstaty na úhradu nezabezpečených pohľadávok.
Správca od vzniku funkcie speňažoval majetok oddelenej podstaty formou ponukového konania zverejneného v
obchodnom vestníku.
Správca úkony speňažovania vykonával vždy na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a
zabezpečeného veriteľa.
Správca momentálne ukončuje speňažovanie ostávajúcich zložiek všeobecnej podstaty, pričom existuje reálny
predpoklad, že Správca pripraví pre nezabezpečených veriteľov Konečný rozvrh výťažku v blízkej budúcnosti.

2. Rozvrhová časť
2.1 Súhrn
Hodnota oddelenej podstaty k 12.04.2019: 749.243,00 EUR
Suma získaná speňažovaním k 12.04.2019: 345.177,99 EUR
Hodnota zatiaľ nespeňažených súpisových zložiek oddelenej podstaty: 0,00 EUR
Celková suma pohľadávok proti oddelenej podstate: 1.063.687,56 EUR
Suma pohľadávok proti speňaženým súpisovým zložkám: 11.003,34 EUR
Suma pohľadávok proti nespeňaženým súpisovým zložkám: 0,00 EUR
Výška súdneho poplatku: 668,00 EUR
Odmena Správcu z výťažku: 20.010,42 EUR
·

z toho za speňaženie súpisovej zložky

predaj časti podniku (6 %): 20.010,42 EUR

Výsledná suma výťažku: 313.496,53 EUR

Celková výška pohľadávok zabezpečených veriteľov: 1.063.687,56 EUR
Percento uspokojenia pohľadávok zabezpečených
veriteľov z celej sumy výťažku: 29,472614 %

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška pohľadávok jednotlivých zabezpečených veriteľov:
·

Ing. Ladislav Beer

Lány 52, 972 01 Bojnice: 1.063.687,56 EUR

Podiel a percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých zabezpečených veriteľov na čiastkovom výťažku zo
speňažovania:
·

Ing. Ladislav Beer

Lány 52, 972 01 Bojnice: 313.496,53 EUR, 100 %

2.2 Prehľad súpisových zložiek oddelenej podstaty
174.
Typ
súpisovej zložky majetku:
NEHNUTEĽNOSTI
Popis: Nehnuteľnosti zapísané v OV č. 128/2013 pod č. K011895
Celková suma: 745.348,- EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 745.348,00 EUR
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):
Majetok inej osoby ako Úpadcu: Áno
Tretia osoba: DREVODOMY RAJEC, s.r.o., IČO: 44261004
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Ručenie za
záväzky Úpadcu
Sporný zápis:
Spôsob speňažovania: ponukové konanie
Dôvod
výberu
spôsobu
speňažovania:
najefektívnejšie
zabezpečenie speňaženia
Nadobúdateľ: podstata
Suma získaná speňažovaním: 343.391,84 EUR
Rozpočítaná suma priradených pohľadávok proti podstate:
10.945,81 EUR
Suma výťažku zo speňaženia: 313.496,53 EUR

175. Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Popis: Nehnuteľnosť zapísaná v OV 216/2018 pod č. K085687
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3.895,00 EUR
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):
Majetok inej osoby ako Úpadcu: Áno
Tretia osoba: DREVODOMY RAJEC, s.r.o., IČO: 44261004
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby: Ručenie za
záväzky Úpadcu
Sporný zápis:
Spôsob speňažovania: ponukové konanie
Dôvod
výberu
spôsobu
speňažovania:
najefektívnejšie
zabezpečenie speňaženia
Nadobúdateľ: podstata
Suma získaná speňažovaním: 1.786,15 EUR
Rozpočítaná suma priradených pohľadávok proti podstate: 57,23
EUR
Suma výťažku zo speňaženia: 313.496,53 EUR

2.3 Prehľad pohľadávok proti oddelenej podstate
Pohľadávky proti podstate predstavujú celkovú sumu 12.771,34 EUR pričom na pohľadávky proti oddelenej
podstate pripadá suma 11.003,04 EUR pozostávajúcu najmä z odmeny predbežného správcu vo výške 6.588,78
EUR a ďalej pohľadávky súvisiace s vedením správcovskej agendy v rokoch 2012 až 2019.

2.4 Spôsob výpočtu súdneho poplatku
Za konkurzné konanie podľa ZKR sa podľa položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoSP“) vyberá súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty, najviac 3.319,00 EUR; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu. Podľa § 7 ods. 11 ZoSP sa základ poplatku zaokrúhľuje na celé eurá
nadol. Vypočítaný poplatok sa v zmysle tohto ustanovenia zaokrúhľuje vždy k najbližšiemu celému euru alebo pol
euru nadol.
Preto, ak výťažok, nepočítajúc výťažok, ktorý bol zradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, po
odpočítaní pohľadávok proti speňaženým súpisovým zložkám všeobecnej podstaty a po zaokrúhlení na celé eurá
nadol je 334.174,95 EUR, tak výška súdneho poplatku je 668,00 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.5 Spôsob výpočtu odmeny Správcu z výťažku
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) za výkon funkcie po konaní prvej schôdze
veriteľov patrí Správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len
"Odmena z výťažku").
Výťažkom na účely určenia Odmeny z výťažku sa, podľa Vyhlášky, rozumie suma peňažných prostriedkov v
eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 ZKR) znížená o sumu priradených pohľadávok proti
podstate.
§ 22 Vyhlášky stanovuje pre speňaženie podniku, časti podniku alebo súboru majetku
(1) Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo
za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,
f) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.
Dovoľujem si Vás týmto požiadať o schválenie rozvrhu v zmysle tohto Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia, prípadne v rovnakej lehote u Správcu uplatniť
námietky voči Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.
S úctou,
Mgr. Peter Starinský, správca

K098938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stavby Systém, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 39 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 399 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Starinský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/73/2012 S1506
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/73/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Starinský, správca úpadcu Stavby Systém, s.r.o.,so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO:36
399 957, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 74843/B , týmto v
súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s ustanovením § 96 ods.
3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate 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.
Mgr. Peter Starinský, správca

K098939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Hašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 221/49, 902 01 Vinosady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/451/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/451/2019 zo dňa 04.11.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Ružena Hašková, nar.
27.04.1959, trvalý pobyt: Školská 221/49, 902 01 Vinosady.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím §
21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že
do správcovského spisu 8OdK/451/2019 S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných
dňoch, vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Správca zároveň
oznamuje kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, fax: +421 2 555 745 97, e-mail:
spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K098940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Hašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 221/49, 902 01 Vinosady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/451/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/451/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/451/2019 zo dňa 04.11.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Ružena Hašková, nar.
27.04.1959, trvalý pobyt: Školská 221/49, 902 01 Vinosady.
V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
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„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK18 8330 0000 0042
0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo
84512019 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text:
„Haskova-preddavok na trovy“.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K098941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/481/2018 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/481/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, so sídlom správcovskej kancelárie: Sabinovská 12, 82102 Bratislava,
zapísaný v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1623, vyhlasuje v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľností menšej
hodnoty (§ 48b Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. v z.n.p.) dlžníka, zaradeného do všeobecnej podstaty.
I.

Predmet ponukového konania :

Úpadca:
Dátum
Súpis majetku - všeobecná podstata: Nehnuteľnosti menšej
Značka spr. Spisu:
Jana
vyhotovenia:
hodnoty (pozemky)
37OdK/481/2018/S1623
Balážová
7.9.2018
Dátum
Dôvod
zápisu
Rozsah
Číslo
zápisu do
Číslo Druh
Výmera Číslo listu
do
Kat. územie /obec/štát podielu
súpis.zložky súpisu
parcely pozemku v m2
vlastníctva
súpisu
Úpadcu
majetku
majetku

Správca:
Ing.
Hilda
Regulová Gajdošová
odhad
Súpisová
ceny/podklady
hodnota
pre ceny sú v
v€
spise

p1

vlastníctvo
22.3.2019 581
dlžníka

vinice

607

2226

Hronský Beňadik

1.1

4
€

p2

vlastníctvo
22.3.2019 627
dlžníka

orná
pôda

3119

2226

Hronský Beňadik

1,1

1
€

vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka
vlastníctvo
dlžníka

lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
lesné
pozemky
ostatné
plochy

38222

1970

Tekovské Nemce

3/656

864

1970

Tekovské Nemce

3/656

359814 1970

Tekovské Nemce

3/656

1900

1970

Tekovské Nemce

3/656

244

1970

Tekovské Nemce

3/656

405625 1970

Tekovské Nemce

3/656

217

1970

Tekovské Nemce

3/656

4077

1970

Tekovské Nemce

3/656

p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10

22.3.2019 4658/2
22.3.2019 4658/3
22.3.2019 4688/4
22.3.2019 4688/6
22.3.2019 4688/7
22.3.2019 4692/1
22.3.2019 4690/3

vlastníctvo
ostatné
22.3.2019 4690/5
dlžníka
plochy

1
€

na
základe
internetového
249,00 prieskumu cien
vinice v okolí,
podklady sú v
spise
na
základe
internetového
473,00 prieskumu cien
OR v okolí,
podklady sú v
spise

na
základe
prehľadu cien
na internete a
844,00
odhadom bez
znalosti bonity,
a
lesného
porastu

19,00 €

na
základe
prehľadu cien
na internete a
odhadom bez
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4077

1970

Tekovské Nemce

3/656

p11

vlastníctvo
22.3.2019 4693
dlžníka

vodné
plochy

2059

1970

Tekovské Nemce

3/656

p12

vlastníctvo
22.3.2019 4694
dlžníka

vodné
plochy

1565

1970

Tekovské Nemce

3/656

16,00 €

Spolu

7
€

znalosti bonity
na
základe
prehľadu cien
na internete a
odhadom bez
znalosti bonity

601,00

II. Podmienky I. kola ponukového konania:
1. speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu sa realizuje v súlade s § 167p ZKR,
2. lehota na predloženie záväznej ponuky v rámci speňaženia majetku je stanovená do 12 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia tohto I. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozri § 199 ods. 9 ZKR),
3. záväzná ponuka bude predložená:
1. písomne na adresu kancelárie správcu v zapečatenej obálke s označením: „37OdK/481/2018“
a s uvedením obchodného mena, sídla, IČO/mena, priezviska, bydliska osoby, ktorá ponuku
predkladá,
2. elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) do elektronickej
schránky správcu: Správca - Gajdošová Hilda, Ing., číslo schránky: E0006172686
4. prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, vedený vo Fio Banke, a.s. - IBAN: SK23 8330 0000 0024 0132 8575
v lehote na predloženie záväznej ponuky. Záloha sa skladá pod variabilným symbolom: 374812018. Do
poznámky záujemcovia uvedú: záloha 37OdK/481/2018,
5. rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu,
6. náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ,
7. súčasťou záväznej ponuky záujemcu bude vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne
záväzky a kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz) alebo výpisu z obchodného registra (viď časť IV),
8. ponuka vrátane vyhlásenia musí byť predložená v slovenskom jazyku a musí byť podpísaná osobou
oprávnenou konať za záujemcu, v prípade zastúpenia musí byť predložená písomná plná moc; ak sa
ponuka predkladá elektronicky do elektronickej schránky správcu, ponuka musí byť podpísaná
kvalifikovaným elektronickým podpisom/KEP (občianskym preukazom oprávnenej osoby, ktorý
obsahuje podpisový certifikát), prípadne so zaručenou konverziou originálnych písomných dokumentov (§
36 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente)
9. každý záujemca bude môcť predložiť len jednu ponuku; v prípade ak záujemca predloží viacero ponúk v
rámci príslušného ponukového kola, bude sa brať zreteľ na ponuku s najvyššou ponukovou cenou; raz
predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť, záujemca je ponukou viazaný až do ukončenia
ponukového konania,
10. záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní,
11. správca si vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky, v
prípade, ak s odbornou starostlivosťou posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v
prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka,
12. správca otvorí a vyhodnotí ponuky do piatich pracovných dní odo dňa ich doručenia záujemcami,
z otvorenia a z vyhodnotenia ponúk spíše úradný záznam,
13. správca zašle informáciu o vyhodnotení ponúk záujemcom, ktorí predložili ponuky, oznámenie
úspešnému záujemcovi obsahuje výzvu správcu na uzatvorenie zmluvy,
14. neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania,
15. podľa § 167r ZKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
III. Obsah ponúk:
1. presné vymedzenie predmetu ponukového konania, o ktorý má záujemca záujem tak, aby ho bolo možné
jednoznačne identifikovať,
2. návrh kúpnej ceny v eur,
3. vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky,
4. doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je kópia občianskeho preukazu či
cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je výpis z príslušného registra podľa osobitného
predpisu,
5. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet správcu (viď časť II),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. uvedenie účtu, na ktorý bude vrátená záloha na kúpnu cenu podľa bodu 14 časť II,
7. ponuka bude podpísaná podľa požiadaviek v bode II osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade
zastúpenia musí byť predložená písomná plná moc.
IV. Ďalšie informácie:
1. Bližšie informácie týkajúce sa predmetu ponukového konania si môže záujemca vyžiadať telefonicky u
správcu na tel. č. 02/43422357 prípadne na email adrese: gajdosova@elconsulting.sk
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave 14.11.2019

K098942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antal Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1623 / 17, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/244/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/244/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto
o z n a m u j e m e,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 16.07.2018, pod č. k. 8OdK/244/2018 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Antal, nar. 13.08.1981, trvale bytom Sokolská
1623/17 Senec 90301 (ďalej aj ako „Dlžník“). Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky pod číslom OV 142/2018 zo dňa 25.7.2018.
JUDr. Lenka Ivanová so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 16.9.2019
ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky pod číslom OV 183/2019 zo dňa 23.9.2019. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 26.7.2018
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to
inform
you that with the resolution of the District Court Bratislava I, dated on 16th July 2018, proc. No. 8OdK/244/2019
(hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of following
bankrupt: Ľubomír Antal, date of birth 13th august 1981, permanently residing at: Sokolská 1623/17 Senec 90301
(hereinafter referred to as the “Bankrupt” or “Debtor”). The above mentioned resolution was published in
Commercial Journal of Slovak republic No.: OV 142/2018 dated on 25th July 2018
JUDr. Lenka Ivanová, office seat at: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of
the trustee S 1811 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to
the function of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of
Slovak republic No.: OV 183/2019 dated on 29th September 2019. The bankruptcy procedure is considered as
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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declared on 26th July 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese JUDr. Lenka Ivanová,
so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, sp. zn.
8OdK/244/2018.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „the BRA”)
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the Bankruptcy administrator to the address:
JUDr. Lenka Ivanová, office seat at: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge their
claims in one original also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak Republic, to the proc. No. 8OdK/244/2018.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of Debtor, about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the Debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the
condition. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
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.
To the lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the Bankruptcy administrator.
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the Bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The Trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
documentation of the debtor.

V Bratislave dňa 25.09.2019
In Bratislava on 25th September 2019
JUDr. Lenka Ivanová, správca dlžníka (Bankrupt´s Trustee)

K098943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antal Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1623 / 17, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/244/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/244/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lenka Ivanová so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 16.9.2019 pod
č.k. 8Odk/244/2018 ustanovená do funkcie správcu Dlžníka: Ľubomír Antal, nar. 13.08.1981, trvale bytom
Sokolská 1623/17 Senec 90301 (ďalej aj ako „Dlžník“). Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 183/2019 zo dňa 23.9.2019.
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Fio banka, a.s., číslo účtu (IBAN) :
SK1883300000002501422577.
Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (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
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najviac 10 000 eur.), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel
Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V Bratislave dňa 25.09.2019

JUDr. Lenka Ivanová, Správca

K098944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antal Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1623 / 17, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/244/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/244/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lenka Ivanová so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 16.9.2019 pod
č.k. 8Odk/244/2018 ustanovená do funkcie správcu Dlžníka: Ľubomír Antal, nar. 13.08.1981, trvale bytom
Sokolská 1623/17 Senec 90301 (ďalej aj ako „Dlžník“). Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 183/2019 zo dňa 23.9.2019.
Správca týmto o z na mu je, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od
08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle + 421 908 376 145, na e-mailovej adrese:
ivanova.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

V Bratislave dňa 25.09.2019

JUDr. Lenka Ivanová, Správca
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K098945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/472/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/472/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia §167j ods.1 v spojení s ustanovením §76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Súpis všeobecnej podstaty
Dlžník: Milan Šabík, nar. 10.12.1972, bytom Miestný úrad Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21
Bratislava
Správca:

JUDr. Lenka Ivanová

Spisová značka súdu:

8OdK/472/2018

Spisová značka správcu: 8OdK/472/2018 S1811

Ku dňu 09.04.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§167 h v spojení s ustanovením §76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Súpis všeobecnej podstaty: 0
Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 09.04.2019

V Bratislave dňa 14.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová
správca dlžníka
Milan Šabík

K098946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
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Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava 1
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/35/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Eva Vodová, Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, správca dlžníka Peter Baláž, nar. 08.09.1967, trvale bytom:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – Rača, v konkurze 37OdK/35/2019, vyhlasuje týmto v zmysle
ust. § 167n a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“)
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
B/ Iná majetková hodnota: Obchodný podiel v spoločnosti PETBA s.r.o. v konkurze, so sídlom V.B.Nedožerského
111/51, 972 12 Nedožery – Brezany, IČO: 36 669 075, zapísaná v OR OS BA I, Odd: Sro, Vl.č. 17013/R,
súpisová hodnota 6.638,78 Eur, zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty dňa 25.08.2019.
Podmienky verejného ponukového konania
1. Predmet speňažovania: Iná majetková hodnota špecifikovaná vyššie v bode B/ v súpisovej hodnote
6.638,78 Eur.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu zasielať záväzné ponuky na adresu správcu: JUDr.
Eva Vodová, Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „37OdK/35/2019 –
NEOTVÁRAŤ“.
3. Obsah ponuky: Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej
ceny, označenie záujemcu o kúpu (u PO obchodné meno, sídlo, IČO, u FO meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia, rodné číslo), kontakt na záujemcu (tel. číslo, e-mailová adresa) a bankový účet
záujemcu, na ktorý má byť vrátená záloha, v prípade neúspechu v ponukovom konaní. Ponuka záujemcu
musí byť datovaná, vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
Prílohou ponuky musí byť doklad potvrdzujúci zaplatenie zálohy.
4. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Záloha: Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej ponuky zložiť na bankový účet správcu
vedený v Prima banka a.s., číslo bankového účtu: IBAN: SK33 3100 0000 0040 0067 9904 zálohu v celej
výške ním ponúknutej kúpnej ceny, pričom ako variabilný symbol uvedie č. 37352019 a do správy pre
prijímateľa svoje meno.
6. Na ponuky doručené po lehote určenej v ods. 4 týchto Podmienok a/alebo na ponuky, ktoré nemajú
náležitosti podľa týchto podmienok a/alebo na ponuky, kde nebola zaplatená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu, správca nebude prihliadať.
7. Otváranie obálok so záväznými ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v kancelárii správcu deň
nasledujúci po skončení lehoty na predkladanie záväzných určenej v ods. 4 týchto Podmienok.
8. Správca ako víťaznú ponuku vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou kúpnou cenou. V prípade
zhodnosti ponúk viacerých záujemcov o víťazovi rozhodne žreb správcu.
9. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, zároveň ho v oznámení vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 dní od obdržania oznámenia. Neúspešným záujemcom bude
vrátená nimi uhradená záloha bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
10. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
(dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec v danom katastrálnom území)
nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní, t.j. cenu vo výške kúpnej ceny navrhnutej úspešným záujemcom, pričom
túto cenu musí uhradiť na účet správcu do 8 dní od vyhodnotenia ponúk so záväznými ponukami.
11. V prípade, že úspešný záujemca – víťaz ponukového konania odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu správca
má voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške ponúknutej kúpnej ceny. Zmluvnú pokutu je možné
započítať s prijatou zálohou podľa ods.6 týchto Podmienok.
12. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád predmetu speňažovania voči správcovi a/alebo dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia vád predmetu speňažovania nie je dôvodom na neuzavretie kúpnej
zmluvy.
13. Náklady speňaženia (správne poplatky a iné), ako aj náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia
znáša v plnom rozsahu úspešný záujemca - kupujúci.
14. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť záväzné ponuky najmä, avšak nielen, z dôvodu neprimerane
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

54

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

nízkej kúpnej ceny, prípadne zrušiť ponukové konanie.
15. Podaním záväznej ponuky záujemca súhlasí s týmito podmienkami verejného ponukového konania a tieto
sa preňho stávajú záväznými.
JUDr. Eva Vodová, správca

K098947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kusenda Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turnianska 3103 / 3, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/34/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/34/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia §167j ods.1 v spojení s ustanovením §76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Súpis všeobecnej podstaty
Dlžník: Martin Kusenda, Turnianska 3103/3, Bratislava 851 07
Správca:

JUDr. Lenka Ivanová

Spisová značka súdu:

37OdK/34/2019

Spisová značka správcu: 37OdK/34/2019 S1811

Ku dňu 12.04.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§167 h v spojení s ustanovením §76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Súpis všeobecnej podstaty: 0
Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 12.04.2019

V Bratislave dňa 14.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová
správca dlžníka
Martin Kusenda
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K098948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Starinský Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bieloruská 5193 / 48, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/126/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/126/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia §167j ods.1 v spojení s ustanovením §76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Súpis všeobecnej podstaty
Dlžník: Stanislav Starinský, bytom Bieloruská 5193/48, Bratislava 821 06
Správca: JUDr. Lenka Ivanová
Spisová značka súdu:

37OdK/126/2019

Spisová značka správcu: 37OdK/126/2019 S1811

Ku dňu 16.07.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§167 h v spojení s ustanovením §76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Súpis všeobecnej podstaty: 0
Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 16.07.2019

V Bratislave dňa 14.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová
správca dlžníka
Stanislav Starinský

K098949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miško Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dohnányho 536/1, 821 08 Bratislava Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/293/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/293/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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37OdK/293/2019
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia §167j ods.1 v spojení s ustanovením §76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Súpis všeobecnej podstaty
Dlžník: Ľubomír Miško, nar. 23.06.1967, bytom Dohnányho 536/1, 821 08 Bratislava
Správca: JUDr. Lenka Ivanová
Spisová značka súdu:

37OdK/293/2019

Spisová značka správcu: 37OdK/293/2019 S1811

Ku dňu 05.11.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§167 h v spojení s ustanovením §76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Súpis všeobecnej podstaty: 0
Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 05.11.2019

V Bratislave dňa 14.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová
správca dlžníka
Ľubomír Miško

K098950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bordášová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/201/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/201/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia §167j ods.1 v spojení s ustanovením §76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Súpis všeobecnej podstaty
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Dlžník: Mgr. Daniela Bordášová, nar. 07.07.1988, bytom Karpatské námestie 7770/10A,
Bratislava 831 06
Správca: JUDr. Lenka Ivanová
Spisová značka súdu:

37OdK/201/2019

Spisová značka správcu: 37OdK/201/2019 S1811

Ku dňu 18.9.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§167 h v spojení s ustanovením §76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Súpis všeobecnej podstaty: 0
Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 13.9.2019

V Bratislave dňa 14.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová
správca dlžníka
Mgr. Daniela Bordášová

K098951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 7694 / 23, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/189/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/189/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia §167j ods.1 v spojení s ustanovením §76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Súpis všeobecnej podstaty
Dlžník: Judita Danihelová, nar. 23.12.1986, bytom Bojnická 7694/23, Bratislava 83104
Správca: JUDr. Lenka Ivanová
Spisová značka súdu:

37OdK/189/2019

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: 19.11.2019

Spisová značka správcu: 37OdK/189/2019 S1811

Ku dňu 13.9.2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia
§167 h v spojení s ustanovením §76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Súpis všeobecnej podstaty: 0
Deň vyhotovenia súpisu všeobecnej podstaty: 13.9.2019

V Bratislave dňa 14.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová
správca dlžníka
Judita Danihelová

K098952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Grunfold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2678/22, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/345/2019 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/345/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Peter Grünföld, nar. 23.06.1977, Blagoevova 2678/22, 851 04
Bratislava, na základe zoznamu majetku dlžníka, ktorý tvorí súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaného
šetrenia nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167t ods 1 ZKR oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Grünföld, nar. 23.06.1977,
Blagoevova 2678/22, 851 04 Bratislava, zrušuje.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K098953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Szöcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 97, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2011/s1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku oddelenej podstaty ,ktorý správca sumarizuje za všetky doteraz podané zverejnenia,ich
aktualizáciou, st ým že vzniklé rozdiely sa vymazávajú z podstaty u úpadcu Július Szöcs, nar. 14.3.1964,
Trstice č. 97, 925 42 Trstice
sp. zn. 38K/3/2011 k 13.11.2019
Názov

Podiel

Zapísané
cena v €

OV č./
zo dňa/ zn.

A/ Nehnuteľnosti
1. pozemok parcela registra “C“ č. 2313152, výmera 962 m2, druh
pozemku: Záhrady, k.ú. Trstice, zapísané na LV č. 434, vedenom
katastrálnym odborom Okresného súdu Galanta
2. pozemok parcela registra “C“ č. 2313/255, výmera 538 m2, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria , k. ú. Trstice, zapísané na LV č.
434, vedenom katastrálnym odborom Okresného súdu Galanta

6. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 144, k.ú. Trstice, obec Trstice,
katastrálny úrad Galanta, a to stavba – rodinný dom na parc. č. 450/17, 1/6
súp. č. 495
7. Pozemok, druh pozemku: trvalý trávnatý porast; výmera 183 m2, obec
Tomášikovo, k.ú Tomášikovo, LV č. 818, parc. č. 2360/3
1/2

110 000,00

100,00

100,00

4 000,00

320,25

8. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 4068 m2, obec
Tomášikovo, k.ú Tomášikovo, LV č. 818, parc. č. 2360/5
1/2

7 119,00

9. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 4374 m2, obec
Tomášikovo, k.ú Tomášikovo, LV č. 818, parc. č. 2361/1
1/2

7 654,50

10. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 220 m2, obec
Tomášikovo, k.ú Tomášikovo, LV č. 818, parc. č. 2362/1
1/2

385,00

11. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 4374 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1345, parc. č. 2134
2/48

270,84

12. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 8535 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1345, parc. č. 2135
2/48

528,46

13. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 3910 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1345, parc. č. 2136
2/48

242,09

14. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 1579 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1345, parc. č. 2137
2/48

97,75

15. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 1460 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1346, parc. č. 2141/2
1/2

1 084,50

16. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 1460 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1346, parc. č. 2141/1
1/2

1 084,50

17. Pozemok, druh pozemku: orná pôda; výmera 1770 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1346, parc. č. 2139/2
1/2

1 315,00

137B/2011
z 18.7.2011
zn.K007980

DÚ Galanta
ÁNO
DÚ Galanta
ÁNO

DÚ Galanta
161/2012
z 21.8.2012zn.K010628 DÚ Galanta
161/2012
z 21.8.2012
zn.K010628
161/2012
z 21.8.2012
zn.K010628
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta
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(prevzaté

ÁNO

3. stavba spolu s príslušenstvom so súp. č. 97, postavená na pozemku
parcely č. 2313/255, popis stavby: rodinný dom, k. ú. Trstice, zapísané 1/1
na LV č. 434, vedenom katastrálnym odborom Okresného súdu Galanta
4. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 144, k.ú. Trstice, obec Trstice,
katastrálny úrad Galanta, a to zastavaná plocha a nádvorie parc. č. 1/6
450/17 o výmere 467 m2
5. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 144, k.ú. Trstice, obec Trstice,
katastrálny úrad Galanta, a tozáhrada parc. č. 450/47 o výmere 333 m2 1/6

Pozn.
z BSM)
záložca
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18. Pozemok, druh pozemku : orná pôda; výmera 1798 m2, obec Trhová
Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1346, parc. č. 2139/1
1/2

1 335,50

19. Pozemok, druh pozemku: Trvalé trávne porasty; výmera 827 m2,
obec Trhová Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1346, parc. č. 2138/2 1/2

207,00

20. Pozemok, druh pozemku: Trvalé trávne porasty; výmera 802 m2,
obec Trhová Hradská, k.ú Trhová Hradská, LV č. 1346, parc. č. 2138/1 1/2

200,50

B/ Motorové vozidlá a stroje
21.Osobný automobil AUDI A6 QUATRO, Vin: WAUZZZ4F45N002924,
špz: GA 010 CI, farba: šedá metalíza
1/1

10.000,00

Majetok OP spolu

146 044,89

x

Deň vydania: 19.11.2019
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007980
137B/2011
18.7.2011
zn.K007975
x

DÚ Galanta

DÚ Galanta

DÚ Galanta

Volkswagen
Finančné
služby
Slovensko, s.r.o.
x

Súpis majetku všeobecnej podstaty,ktorý správca sumarizuje za všetky doteraz podané zverejnenia,ich
aktualizáciou, st ým že vzniklé rozdiely sa vymazávajú z podstaty uúpadcu
Július Szöcs, nar. 14.3.1964, Trstice č. 97, 925 42 Trstice
sp. zn. 38K/3/2011 k 13.11.2019

Názov

Podiel

Pozn.
Zapísané cena OV č./zo dňa/
(prevzaté
v€
zn.
z BSM)

A/ Nehnuteľnosti
1. Druh pozemku: Orná pôda; výmera 16516 m2, , k.ú. Trstice, LV č. 3541, parc.
č. 2254/4
61/482304 4,18
2. Druh pozemku: Orná pôda; výmera 69084 m2, obec Trstice, k.ú. Trstice, LV č.
3409, parc. č. 2779/7
61/482304 17,48
3. Druh pozemku: Trvalý trávny porast; výmera 590 m2, obec Trstice, k.ú. Trstice,
LV č. 3409, parc. č. 2307
61/482304 0,08
4. Druh pozemku: Trvalý trávny porast; výmera 8743 m2, obec Trstice, k.ú.
Trstice, LV č. 3409, parc. č. 2317
61/482304 1,11
5.Druh pozemku: Vodná plocha; výmera 25878 m2, obec Trstice, k.ú. Trstice, LV
č. 3540, parc. č. 2313/129
61/482304 8,19
B/ Motorové vozidlá a stroje
6. Nákladný automobil AVIA A80 L, Vin: TNAA1L000XA002059, špz: GA 196 CG,
farba: červená
1/1
7. Nákladné vozidlo – ťahač návesu STEYR
VAN1936YY16YY7463, špz: GA 344 AN, farba: biela

19S 36

OKO,

vin:
1/1

8. Nákladné vozidlo VOLKSWAGEN LT 46, vin WV1ZZZ2DZXH002571, špz: GA
197 CG farba: biela,
1/1

1 400,00
7 000,00

4 000,00

9. Traktorový príves BSS PS 2 10.08 vin: 04014, špz: GA 018 YE farba: červená
1/1

2 000,00

1/1

2 000,00

10. Traktorový príves BSS PS 2 09.07 vin: 1845, špz: GA 020 YE farba: hnedá

11. Pongratz LPA 206 U prívesný vozík vin: U5GV04006Y1007943, špz: GA 709
YB,
1/1
farba: strieborná metalíza

400,00

12. Štvorradličný pluh

200,00

1/1

138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

C/Ostatný drobný majetok
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13. Mikrovlnná rúra Whirpool

1/1

30,00

14. Chladnička Whirpool

1/1

50,00

15. Mraznička

1/1

75,00

16. Spálňa

1/1

200,00

17. Televízor Orava

1/1

300,00

18. Zariadenie kuchyne

1/1

200,00

19. Rohová sedacia súprava

1/1

100,00

20. Konferenčný stolík

1/1

20,00

21. Práčka

1/1

100,00

22. Vysávač

1/1

10,00

23. Pokladňa

1/1

60,34

24. Pohľadávka z účtu Fio banka,
účet. č.2200103206/8330

1/1

10,49

25. Pohľadávka z účtu OTP banka,
účet. č.8994337/5200

1/1

21,97

26. Pohľadávka z účtu m Bank,
účet. č.520700-4201297662/8360

1/1

79,68

Majetok spolu

x

18 288,52

Deň vydania: 19.11.2019
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

D/ Iná majetková hodnota
138B/2011
19.7.2011
zn.K008022
191/2011
5.10.2011
K011043
191/2011
5.10.2011
K011047
191/2011
5.10.2011
K011041
x

x

V Trnave, dňa 13.11.2019
Spracoval: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K098954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szamaranszky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkova Potôň č. 382, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 284 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 19.11.2019

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Imrich Szamaranszky, IČO: 35 284 421, 930 36 Horná Potôň - Benková
Potôň č. 382, týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok
správca zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku:
veriteľ

s.zl.

Socialna poisťovňa

suma

74 - 93

6.182,75 €

JUDr. Stanislav Volár - správca
V Piešťanoch dňa 14.11.2019

K098955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szamaranszky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkova Potôň č. 382, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 284 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 28.410,26, mena : €, dlžník: AGRO BIRO, s.r.o., IČO: 45276447, 930 14 MAD, právny dôvod
vzniku: neuhradené Fa č. 201623, 201629, 201615, 201614, 201613, 201690, súpisová hodnota majetku:
28.410,26 €.
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 29.694,57, mena: €, dlžník: Tibor Molnár, Pražská č. 18, 946 03 Kollárovo, právny dôvod vzniku:
neuhradené Fa č. 201652, 201627, 201626, 201625, 201624, 201616, 201619, 201611, 201610, 201620,
súpisová hodnota majetku: 29.694,57 €.
JUDr. Stanislav Volár - správca
V Piešťanoch dňa 14.11.2019

K098956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloslav Kozolka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 767, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/303/2019 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/303/2019
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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Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 28OdK/303/2019 zo dňa 4.9.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Miloslav Kozolka, nar. 14.10.1973, bytom 925 84 Vlčany č. 767, podnikajúci pod menom Miloslav
Kozolka, miestom podnikania 925 84 Vlčany č. 767, IČO: 50 455 061. Okresný súd Trnava ďalej uvedeným
uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2019 dňa 11.9.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku 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 konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miloslav Kozolka, nar. 14.10.1973, bytom 925 84 Vlčany č. 767,
podnikajúci pod menom Miloslav Kozolka, miestom podnikania 925 84 Vlčany č. 767, IČO: 50 455 061, sa končí
a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K098957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ekoplastika, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
areál bývalého PD Voderady, 919 42 Slovenská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 895 284
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2019 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ekoplastika, s.r.o., so sídlom areál bývalého PD Voderady, 919 42 Slovenská
Nová Ves, IČO: 35 895 284 týmto oznamuje, že na základe rozhodnutia zabezpečeného veriteľa,
Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava, IČO: 30 796 491 vylučuje majetok zapísaný v súpise oddelenej
podstaty ako súpisové zložky č. 1 – č. 13.
LexCreditor k.s. – správca úpadcu

K098958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Szöcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 97, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/3/2011/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
38K/3/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca, na základe Uznesenia Okresného súdu Trnava o prevode pohľadávok č.listu 217,v súlade so
Zák.č.7/2005 z.z.,zvoláva
schôdzu veriteľov na dňa 5.12.2019 o 13.oo hod
do zasadačky správcu na adrese: 91701 Trnava,Podjavorinskej 37/1, s týmto programom:

1/správa správco o stave konkurzu po súdnom doriešení BSM
2/dovolenie veriteľského výboru po prevode pohľadávok
Ing.Miroslav R.Šefčík,PhD.
správca

K098959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Cvečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 905/5, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/299/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/299/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Roman Cvečka, nar. 03.06.1976, Záhorácka 905/5, 908 77 Borský
Mikuláš, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu.
Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa § 167v ZKR
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Roman Cvečka
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K098960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrebenár Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.Jurkoviča 1207 / 48, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/120/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/120/2019
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 neprihlásil žiadny veriteľ
JUDr. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Ivan Hrebenár, narodený 05.07.1983, trvale bytom S.Jurkoviča 1207/48, 905 01 Senica., podľa §
167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko sa v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ, konkurz sa KONČÍ. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K098961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinkovič Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrádište 130, 908 49 Vrádište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/285/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/285/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 166/2019 bolo dňa 28.08.2019 pod zn. K075700 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Andrej Martinkovič, nar. 12.02.1982, trvale bytom 908
49 Vrádište 130, podnikajúceho pod obchodným menom Andrej Martinkovič, IČO: 44 737 297, s miestom
podnikania 908 49 Vrádište 130, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.04.2016, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP v Bratislave (ďalej
len „dlžník“) a ustanovil ma do funkcie konkurzného správcu. Účinky vyhlásenia konkurzu nastanú dňa 29.08.
2019.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Do funkcie správcu dlžníka ustanovil súd
Mgr. Janu Petrášovú Laiferovú so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len
„Správca“).
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
úpadcu podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 14.11.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
správca dlžníka Andreja Martinkoviča
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K098962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

43.

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Zrážky zo mzdy za október 2019

11.11.2019

Počet Hodnota
v€
1
427,45

Súpisná hodnota v €
427,45

V Piešťanoch, dňa 14.11.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K098963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HORSONA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 30, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: HORSONA, s. r. o., so sídlom: Kollárova 30, 917 00 Trnava,
IČO: 36 040 355, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 1847/T, (ďalej
v texte len „Úpadca“), správcovi JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
40 046 966, značka správcu: S1477, boli doručené po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlášky pohľadávok, ktoré správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Úpadcu:
Veriteľ:
Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Ľupčianka, s.r.o.
Ľupčianka, s.r.o.

031 01 Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš

31 614 531
31 614 531

Prihlásená pohľadávka celková suma
324,65 €
170,95 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ:
Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

KONTRAKT SK s.r.o.

Vonkajší rad 794/6, Sereď

43 944 281

Prihlásená pohľadávka celková suma
1.269,50 €

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K098964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Šišolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.2.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/280/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/280/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Patrik Šišolák, nar. 16.2.1992, bytom 905 01 Senica, Hurbanova 1379/38,
podnikajúca pod menom Patrik Šišolák, miestom podnikania 905 01 Senica, Hurbanova 1379/38, IČO: 46 511
687, týmto v zmysle ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 2. kolo ponukového
konania na predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
208/2019 zo dňa 28.10.2019 pod položkou č. 1 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to hnuteľnej veci
spísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 208/2019 zo dňa
28.10.2019 pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:
typový rad:
farba:

Hyundai
Accent
žltá metalíza zlatá

rok výroby:

2003

VIN:

KMHCG51VP3U191545

EČV:

SE 607 BT

stav: obvyklý veku a bežnému opotrebeniu, poškodený lak
súpisová hodnota: 900,- eur
II. Záväzná ponuka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 75 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Šišolák – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz ŠIŠOLÁK – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca
tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. 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. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca dlžníka:
Patrik Šišolák

K098965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Garažd 1027/6, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/242/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/242/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Silvia Farkašová, nar. 19.05.1979, trvale bytom Dvor Garažd 1027/6,
924 00 Galanta, zastúp.: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania, že v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata by
nepokryla náklady konkurzu.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K098966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovecká 742/37, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.2.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/166/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/166/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom
dlžníka, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške
350.-eur, je vedený v Unicredit banka konto , IBAN SK1411110000001151382004 uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K098967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hílek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1015/1, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/672/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/672/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/672/2019-18 zo dňa 19.9.2019, ktoré bolo
zverejnené v OV 186/2019 zo dňa 26.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Jaroslav Hílek,
nar.6.11.1976, trvale bytom Veľká okružná 1015/1, 958 01 Partizánske, a bola som ustanovená do funkcie
správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Hílek, nar.6.11.1976, trvale bytom
Veľká okružná 1015/1, 958 01 Partizánske, že nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by podliehal
konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Dubnici nad Váhom, dňa 14.11.2019
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K098968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kondllová Drahomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 660/21, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/680/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/680/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na Drahomíra Kondllová, nar.20.9.1973, trvale bytom
Gaštanová 660/21, 972 45 Bystričany, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Drahomíra Kondllová, nar.20.9.1973,
trvale bytom Gaštanová 660/21, 972 45 Bystričany z r u š u j e.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K098969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Martinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/343/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/343/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Martin Martinka, nar. 07.12.1975, trvale bytom Handlová (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje prvé kolo
ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej podstaty:
typ
súpisovej
hodnoty
P.č. majetku
1

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, EČV:
hnuteľná vec PD357CG, VIN: TMBCK11UXY2290617, fialová 1/1
metalíza, rok výroby 2000

majetok
8.8.2019 podliehajúci
konkurzu

súpisová
miesto, kde sa
hodnota
majetok
majetku v
nachádza
EUR
1 500,00 €

Mostná,
Handlová

Stav vozidla: vozidlo nemá platnú STK a EK, nie je na ňom dlhšiu dobu jazdené, pred odstavením vozidla bolo
pojazdné, nachádza sa v Handlovej.
Podmienky účasti na prvom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Martinka –
neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 385532019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 14.11.2019

K098970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šmýkal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 364, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1987
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/492/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/492/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 23.09.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Správca do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť
zapísaný do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka.
Matej Šmýkal, nar. 10.11.1987, bytom 972 21 Nitrisnke Sučany 364
V Považskej Bystrici,
14.11.2019
JUDr. Róbert Fatura, správca

K098971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hradský Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 278, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/634/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/634/2019
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: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
suma prihlásenej pohľadávky č. 1: 1168,01 EUR
suma prihlásenej pohľadávky č. 2: 70 EUR

V Bánovciach nad Bebravou, 14.11.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K098972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chlapík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
--- ---, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/661/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/661/2019
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.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka 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 Ján Chlapík, nar. 10.10.1974, trvale bytom Trenčín
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 Ján Chlapík, nar. 10.10.1974, trvale bytom Trenčín zrušuje.

K098973
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca dlžníka Věra Lacková rodená Cicková, nar. 14.2.1960 bytom Opatovská 264/139, 911 01
Trenčín oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, Piešťany SR
IČO: 36 234 176

pohľadávka č. 4

celková prihlásená suma:

742,57 €

V Trenčíne, 14.11.2019
JUDr. Darina Válková, správca
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K098974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Halašu 2631/22, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/93/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/93/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Imrich Juhás, nar. 30.11.1953, trvale bytom Jána
Halašu 2631/22, 911 01 Trenčín, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 22OdK/93/2018 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 končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 14.11.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K098975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Grabasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/626/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/626/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Martina Grabasová, nar. 17.05.1986, trvale bytom Trenčianska ulica
2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 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. 195/2019 dňa 09.10.2019:
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo
súp.
zložky
1

Popis

Výrobné číslo

Osobné motorové
VIN:
vozidlo zn.
UU6MF4841YD005922
DAEWOO MATIZ

Evidenčné Dátum prvej
číslo
evidencie
NM757AZ

1.1.2000

Farba

Stav
opotrebenia

Umiestnenie

Súpisová
hodnota v €

žltá
metalíza zlatá

Nepojazdné,
zlé brzdy

Nové Mesto
nad Váhom

250,00
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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/626/2019 - 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. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť
4. 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.
5. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
6. 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.
7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
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
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.
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K098976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca úpadcu Mgr. Mária Godovičová, nar. 20.08.1970, trvale bytom 913 21 Trenčianska Turná 31 v súlade
s ust. § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty tohto
zabezpečeného veriteľa.
Podľa ust.§ 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
Podľa ust.§ 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

K098977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kecskés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/328/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/328/2019
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. 40OdK/328/2019 zo dňa 29.05.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Kecskés, nar. 27.02.1970, bytom Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, dlžník bol
oddlžený a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Jozef Kecskés, nar. 27.02.1970, bytom Družstevná 833/22, 958 01
Partizánske, 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 súčinnosti s tretími osobami poskytnutej na
základe výziev správcu a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok resp. majetok
zanedbateľnej hodnoty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V konkurznom konaní žiadny
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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
Jozef Kecskés, nar. 27.02.1970, bytom Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, 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 14.11.2019

JUDr. Róbert Fatura, správca

K098978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 37/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/643/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
Michaela Takáčová
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Michaela Takáčová, nar. 25.09.1990, bytom K nemocnici 37/14, 957 01
Bánovce nad Bebravou, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci
konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

V Považskej Bystrici, dňa 14.11.2019

JUDr. Róbert Fatura, správca

K098979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 37/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/643/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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38OdK/643/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Michaela Takáčová, nar. 25.09.1990, bytom K nemocnici 37/14, 957 01
Bánovce nad Bebravou v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je: SK87 1100 0000 0029 3521 7095

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 vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a správy pre prijímateľa – konkurz úpadcu Michaela Takáčová, popretie pohľadávky.

V Považskej Bystrici dňa 14.11.2019

JUDr. Róbert Fatura, správca

K098980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pohľadávky:
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 3. Dlžník : CRH (Slovensko) a. s. 906 38
Rohožník, IČO: 00214973
·
·
·
·

Dlžná suma a mena: 1 840,00 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20150078
so splatnosťou ku dňu 8.11.2015
Dlžná suma a mena: 2 760,00 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20150099
so splatnosťou ku dňu 8.11.2015
Dlžná suma a mena: 800,28 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20160003 so
splatnosťou ku dňu 01.02.2016
Dlžná suma a mena: 1 007,57 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140052
so splatnosťou ku dňu 29.06.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžná suma a mena: 273,07 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140069 so
splatnosťou ku dňu 03.08.2014

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 4. Dlžník : Vermond, s.r.o predtým Dodo-auto
s.r.o. Riazanská 675/2 831 03 Bratislava - Nové mesto, IČO: 36332313
•
Dlžná suma a mena: 10 319,08 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140028
so splatnosťou ku dňu 30.05.2014
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 5. Dlžník : DOPRAVEX kameňolomy, s.r.o.
Príbovce 175 038 42 Príbovce, IČO: 44083238
·

Dlžná suma a mena: 18 048,00 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140143
so splatnosťou ku dňu 30.05.2014

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 6. Dlžník : FARLES, s. r. o., IČO: 36641847,
Študentská 20 960 01 Zvolen
·

Dlžná suma a mena: 362,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170085 so
splatnosťou ku dňu 14.08.2017

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 7. Dlžník : Ing. GOMBARČÍK Eduard
•
Dlžná suma a mena: 2 040,22 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140070
so splatnosťou ku dňu 18.06.2014
·
·
·
·

Dlžná suma a mena: 1 940,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140076
so splatnosťou ku dňu 30.06.2014
Dlžná suma a mena: 175,68 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140085 so
splatnosťou ku dňu 14.07.2014
Dlžná suma a mena: 668,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140097 so
splatnosťou ku dňu 29.07.2014
Dlžná suma a mena: 107,64 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140101 so
splatnosťou ku dňu 11.08.2014

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 8. Dlžník : Relax SK, s. r. o., IČO: 43981321
Poruba
·

Dlžná suma a mena: 779,52Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170090 so
splatnosťou ku dňu 28.08.2017

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 9 : STS - Stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.,
Záhradnícka 3, Prievidza 971 01, IČO: 36328545
·

Dlžná suma a mena: 25,01 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20160046 so
splatnosťou ku dňu 07.06.2016

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 10: Uhoľné sklady, a. s. Teplárenská 4 971 01
Prievidza, IČO: 31560288
·
·

Dlžná suma a mena: 78,10 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20190010 so
splatnosťou ku dňu 10.04.2019
Dlžná suma a mena: 305,76 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20190011 so
splatnosťou ku dňu 18.04.2019

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 11: VS Investment Akvizície, s.r.o., Vojtecha
Tvrdého 793/21, Žilina 010 01, IČO: 36701831
·

Dlžná suma a mena: 515,08 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140034 so
splatnosťou ku dňu 01.05.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžná suma a mena: 18 286,46 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140048
so splatnosťou ku dňu 28.05.2014
Dlžná suma a mena: 2 716,73 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20140055
so splatnosťou ku dňu 04.06.2014

K098981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 37/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/643/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/643/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 11.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Správca do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť
zapísaný do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka.
Michaela Takáčová, nar. 25.09.1990, bytom K nemocnici 37/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou
V Považskej Bystrici,
14.11.2019
JUDr. Róbert Fatura, správca

K098982
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Jozef Petruška, nar. 23.2.1958, bytom Mostná 719/61, 972 51 Handlová vyhlasuje v zmysle
§ 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je hnuteľný majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Druh

osobné motorové vozidlo Chrysler Voyager, AC kombi

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

82

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

VIN

1C4GHN4M5RU529869

EČ

PD751AF

Farba

červená

Rok výroby

1998

Podiel

1/1

Stav

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

Deň vydania: 19.11.2019

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 3.12.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné zaslať v
zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Petruška – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené alebo
doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka vozidla je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. telefónne číslo a mailová
adresa). V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 3.12.2019 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Petruška“)
Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 3.12.2019 o 14,30 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, za predpokladu, že
si oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 14.11.2019
JUDr. Darina Válková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K098983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Schneeberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín neuvedené, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.7.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/135/2017 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/135/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej len
„Správca“/, správca dlžníka Ivan Schneeberger nar. 17.7.1960 trvale bytom Trenčín /ďalej aj ako „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“/ 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: Iná majetková hodnota, ktorá
zverejnenom v Obchodnom vestníku OV č. 219/2019 a to:

bola

zapísaná

do súpisu všeobecnej podstaty,

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Položka súpisu: 1; Popis majetkovej hodnoty: Cenné papiere, počet: 4 ks, ISIN:CS0005045053, PPN: RSI0, CFI:
ESXUFB, Druh CP: TC01, Forma: BEAR IČO emitenta:0000153273, názov emitenta:OZETA odevné závody a.s.
Trenčín, Veľkomoravská 9 Trenčín; súpisová hodnota majetku (aj mena): 132,76 EUR
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
osobne, alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu, so špecifikáciou cenného papiera
spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo
iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Spolu s ponukou je záujemca poviný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné meno /názov/ záujemcu –
právnickej osoby. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť značku konkurzného konania:22OdK/135/2017.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v OTP Banka Slovensko, číslo bankového účtu: SK65 5200 0000 0000 0156 4369.
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Ivan
Schneeberger záväzný ponuka – neotvárať“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná
v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
Otváranie doručených obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše úradný záznam.
Správca v lehote do 3 pracovných dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí. O vyhodnotení predložených ponúk
správca spíše úradný záznam, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky
podmienky ponukového konania a zároveň ponúkne najvyššiu cenu za predmet ponuky.
Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky oznámi protredníctvom elektronickej pošty, alebo
písomne prostredníctvom Pošty, pokiaľ úspešný záujemca nemám e-mailovú adresu.
Správca v oznámení prijatia víťaznej ponuky vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
sprácom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Všetky náklady spojení s uzavretím kúpnej zmluvy znáša úspešný záujemca.
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 cenné papiere podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takéto cenné papiuere prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich kalendárnych dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnenou osobou pre účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa v zmysle ust. § 167r
ods.4 ZoKR rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
Právo úspešného záujemcu ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňaženia je
podmienené tým, že žiadna oprávnená osoba písomne neoznámi správcovi, že si uplatňuje svoje právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods.2 ZoKR – za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní, do 10
dní od skončenia ponukového konania. Ak oprávnená osoba uplatní písomne u správcu svoje právo pohľad §
167r ods.2 ZoKR, záloha bude úspešnému záujemcovi vrátená na jeho účet, ktorý uviedol v ponuke a to do 3 dní
odo dňa vykúpenia predmetu speňažovania oprávnenou osobou.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo na č. mob.
tel.: 0915 871 028.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K098984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Hlohovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Rudnaya 202/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/564/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/564/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 21.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Správca do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť
zapísaný do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka.
Filip Hlohovský, nar. 13.06.1988, A. Rudnaya 202/13, 971 01 Prievidza
V Považskej Bystrici,
14.11.2019
JUDr. Róbert Fatura, správca

K098985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Valuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1104/75, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/539/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/539/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ivan Valuch, trvale bytom Veľká okružná 1104/75, 958 01 Partizánske, dátum
nar.: 30.03.1956, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predmet
ponukového konania:
druh súpisovej zložky majetku
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Partizánske,
katastrálny odbor pre: Okres: Partizánske, Obec: PARTIZÁNSKE,
Katastrálne územie: Partizánske
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Partizánske,
katastrálny odbor pre: Okres: Partizánske, Obec: PARTIZÁNSKE,
Katastrálne územie: Partizánske

číslo
LV

popis súpisovej zložky majetku

Pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 4478/26, druh
1936 pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/2
1936

garáž so súpisným číslom 1277, nachádzajúca sa na parcele č.
4478/26 spoluvlastnícky podiel: 1/2

Súpisová hodnota majetku: 3.000,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2019 dňa 13.11.2019.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania. Predmet prevodu sa prevádza na úspešného účastníka tak ako stojí a leží. Náklady spojené
s uzavretím Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca.
Záujemca je povinný do uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu na účet správcu vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002
0782 7523. Prílohou písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v
celom rozsahu na účet správcu. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu vrátená do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 40OdK/539/2019 – Partizánske - Neotvárať“ najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
4. dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako
šesť mesiacov;
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania
bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený
vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný
uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín. Ďalšie
informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky
na č. 0950 411 267.

K098986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duras Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/491/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/491/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Miloš DURAS, sp. zn.
22OdK/491/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miloš DURAS, nar. 23.04.1956, trvale bytom 911 01
Trenčín, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
POZEMOK: 1.
druh: lesný pozemok
obec: Trenčín
názov k.ú.: Kubrá
okres: Trenčín
POZEMOK: 2.
druh: trvalý trávny porast
obec: Trenčín
názov k.ú.: Kubrá
okres: Trenčín
POZEMOK: 3.
druh: lesný pozemok
obec: Trenčín
názov k.ú.: Kubrá
okres: Trenčín
POZEMOK: 4.
druh: ostatná plocha
obec: Trenčín
názov k.ú.: Kubrá
okres: Trenčín

výmera: 354.301m2
parc. č. „E“: 2645
spoluvlastnícky podiel: 32/2400

číslo LV: 1658
súpisová hodnota: 470,00,-€
štát: SR

výmera: 8.605m2
parc. č. „E“: 2646/1
spoluvlastnícky podiel: 32/2400

výmera: 166.963m2
parc. č. „E“: 2643
spoluvlastnícky podiel: 32/2400

číslo LV: 1917
súpisová hodnota: 222,00,-€
štát: SR

výmera: 189m2
parc. č. „E“: 2641
spoluvlastnícky podiel: 32/2400

číslo LV: 2137
súpisová hodnota: 0,25,-€
štát: SR

POZEMOK: 5.
druh: ostatná plocha
výmera: 3.437m2
obec: Trenčín
parc. č. „E“: 2644
názov k.ú.: Kubrá
spoluvlastnícky podiel: 32/2400
okres: Trenčín
POZEMOK: 60.
druh: ostatná plocha
výmera: 213m2
obec: Trenčín
parc. č. „E“: 2646/2
názov k.ú.: Kubrá
spoluvlastnícky podiel: 32/2400
okres: Trenčín

POZEMOK: 61.
druh: trvalý trávny porast
obec: Trenčín
názov k.ú.: Kubrá
okres: Trenčín

číslo LV: 1658
súpisová hodnota: 35,00,-€
štát: SR

výmera: 695m2
parc. č. „E“: 2647
spoluvlastnícky podiel: 32/2400

číslo LV: 2137
súpisová hodnota: 4,60,-€
štát: SR

číslo LV: 3673
súpisová hodnota: 2,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3673
súpisová hodnota: 2,80,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Trenčín po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitník –
042/4261744,45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 19.12.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA22OdK/491/2018- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000
0000 1189 0088, pozn. Miloš Duras– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 19.12.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 19.12.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu
bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K098987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Valuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1104/75, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/539/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/539/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ivan Valuch, trvale bytom Veľká okružná 1104/75, 958 01 Partizánske, dátum
nar.: 30.03.1956, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predmet
ponukového konania:
druh súpisovej zložky majetku
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Partizánske,
katastrálny odbor pre: Okres: Partizánske, Obec: PARTIZÁNSKE,
Katastrálne územie: Veľké Bielice
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Partizánske,
katastrálny odbor pre: Okres: Partizánske, Obec: PARTIZÁNSKE,
Katastrálne územie: Veľké Bielice

číslo
LV

popis súpisovej zložky majetku

Pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 291, druh
1603 pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 547 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/8
1137

rodinný dom so súpisným číslom 317, nachádzajúca sa na
parcele č. 291 spoluvlastnícky podiel: 1/8

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 4.000,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2019 dňa 13.11.2019.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania. Predmet prevodu sa prevádza na úspešného účastníka tak ako stojí a leží. Náklady spojené
s uzavretím Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca.
Záujemca je povinný do uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu na účet správcu vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002
0782 7523. Prílohou písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v
celom rozsahu na účet správcu. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu vrátená do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 40OdK/539/2019 – Veľké Bielice - Neotvárať“ najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
4. dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako
šesť mesiacov;
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania
bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený
vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný
uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín. Ďalšie
informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky
na č. 0950 411 267.

K098988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Valuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1104/75, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/539/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/539/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Ivan Valuch, trvale bytom Veľká okružná 1104/75, 958 01 Partizánske, dátum
nar.: 30.03.1956, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predmet
ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo
Súpisová zložka majetku: SUZUKI WAGON R, EČV: PE389AJ, VIN:JSAEMA61S00118574
Rok výroby: 1999
Stav: dobrý, obvyklé opotrebenie
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 219/2019 dňa 13.11.2019.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania. Predmet prevodu sa prevádza na úspešného účastníka tak ako stojí a leží. Náklady spojené
s uzavretím Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca.
Záujemca je povinný do uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu na účet správcu vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002
0782 7523. Prílohou písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v
celom rozsahu na účet správcu. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu vrátená do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 40OdK/539/2019 – Motorové vozidlo - Neotvárať“ najneskôr do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako
šesť mesiacov;
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom;
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania
bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený
vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný
uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín. Ďalšie
informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo telefonicky
na č. 0950 411 267.

K098989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019, týmto oznamuje, že 3. ponukové
konanie, ktorého predmetom bolo speňaženie nasledovného motorového vozidla:
Popis: BMW 320, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AA sedan, VIN: WBAAL71020KE43516,
dočasne vyradené z cestnej premávky, rok výroby: 1999
bolo neúspešné.
Na základe vyššie uvedeného tento majetok prestal podliehať konkurzu (§ 167p ods. 2 ZKR), a preto ho správca
vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne dňa 14.11.2019

JUDr. Martina Poláčková, správca

K098990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kurnocík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/618/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/618/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Róbert Kurnocík, trvale bytom Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bytrica,
dátum nar.: 31.07.1969, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o postúpení
pohľadávky, ktorej predmetom je nasledovný majetok dlžníka:
Druh súpisovej zložky majetku: Pohľadávka
Popis pohľadávky: Právo dlžníka na vyrovnací podiel v s.r.o. - spoločnosť THERMO Slovakia s. r. o., so sídlom J. Kráľa 739/1, 905 01 Senica,
IČO: 46 700 323
Súpisová hodnota: 9386 EUR

Predmet ponukového konania bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019, doplnený
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 219/2019 dňa 13.11.2019.
Podmienky ponukového konania: Predmetom Zmluvy o postúpení pohľadávky je odplatný prevod vlastníckeho
práva k predmetu prevodu. Náklady spojené s uzavretím Zmluvy o postúpení pohľadávky znáša úspešný
záujemca.
Záujemca je povinný do uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na celú navrhovanú odplatu na účet
správcu vedený vo Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523.
Prílohou písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na celú navrhovanú odplatu na účet správcu.
Neúspešným záujemcom bude záloha na celú navrhovanú odplatu v plnom rozsahu vrátená do 10 pracovných
dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Palackého 5, 911 01 Trenčín v zalepenej
obálke s označením „Ponukové konanie – 38OdK/618/2019 – Pohľadávka - Neotvárať“ najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty
2. vymedzenie predmetu prevodu
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3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu
4. dátum a podpis navrhovateľa
Prílohami návrhu sú:
1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako
šesť mesiacov;
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom
3. súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je navrhovateľom fyzická osoba.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah
zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh,
ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky
predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu
odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný
uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote ním určenej v oznámení o prijatí vybraného
návrhu. Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese lukas.tyko@gmail.com alebo
telefonicky na č. 0950 411 267.

K098991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 125, 957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/253/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/253/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Martina Matejová, nar. 24.10.1986, bytom: Horné
Ozorovce 125, 95703 Bánovce nad Bebravou, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 22OdK/253/2018
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 končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne dňa 14.11.2019

Mgr. Martin Berec - správca
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K098992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Budai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1308/15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/129/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/129/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

plocha

Číslo
LV

Štát Obec

464

SR

Kamenica
Hronom

k.ú.
nad Kamenica
Hronom

nad

Parc. KN C – Výmera
číslo
v m2

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

344

1/8

100,59 €

435

SKP, k.s. správca dlžníka Ján Budai

K098993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: König Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 221 / 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32OdK/168/2019 zo dňa 21.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Peter König, nar. 21.4.1966, bytom Mostná 16, 949 01
Nitra. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2019 zo dňa 28.8.2019 .
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo 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.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 14.11.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, (OV č. 212/2019 zo dňa
4.11.2019) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Peter König, nar. 21.4.1966, bytom Mostná 16, 949 01 Nitra v konaní vedenom pred Okresným súdom
Nitra pod č.k. 32OdK/168/2019 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K098994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pailinger Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 105, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/166/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 28OdK/166/2019 zo dňa 20.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Milan PAILINGER, nar. 23.7.1961, bytom 941 35
Dubník č. 105. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 165/2019 zo dňa 27.8.2019 .
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo 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.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 14.11.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, (OV č. 212/2019 zo dňa
4.11.2019) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Milan PAILINGER, nar. 23.7.1961, bytom 941 35 Dubník č. 105 v konaní vedenom pred Okresným
súdom Nitra pod č.k. 28OdK/166/2019 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K098995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanička Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 1593 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/199/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom
Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom
podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30 757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.06.2015č. k.: OS Nitra 29OdK/199/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p a ust.
167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov,
vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate
majetku dlžníka ako Iná majetková hodnota, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu
správcom na majetok:

Iná majetková hodnota:
Popis

číslo

Cenné papiere
71-85
Akcie kmeňové 86-99
listinné na meno V počte
kusov 20

Emitent

Spoluvlastnícky
podiel
SATEC SK a.s. so sídlom Novozámocká 102, 94905 1/1
Nitra, IČO: 36 684 961 , spoločnosť v konkurze OS Nitra
sp. zn. 31K/37/2017

Nominálna
hodnota 1 ks
12412,- Euro

Súpisová
hodnota 1ks
12412,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2019. V III. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj inej majetkovej hodnoty úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 29OdK/199/2019- neotvárať", do 05.12.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 05.12.2019 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
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- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 05.12.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K098996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Gúta 67 67, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/167/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Szabóová, nar. 21.04.1962, trvale bytom
Veľká Gúta 67, Kolárovo č. k.: OS Nitra č. k. 30OdK/167/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje III.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka ako hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Výrobné
číslo
Nákladný príves zn. PS, EVČ: KN VIN: 1731
203 YI

Stav opotrebenia

Spoluvlastnícky
podiel
Zlý technický stav, nepoužívaný, 33 ročný, 1/1
hrdzavý

Súpisová
hodnota
100,- Euro
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Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 02.10.2019. V III. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí v majetku dlžníka:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 30OdK/167/2019- neotvárať", do 05.12.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 05.12.2019 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie nehnuteľnosti, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 05.12.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
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K098997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Gazda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 3067/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/168/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/168/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Ottó Gazda, nar. 11.05.1989, bytom Hlboká 3067/10, 934 01 Levice, v
súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj súboru nehnuteľného majetku LV 464 menšej hodnoty zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty – súpisové zložky majetku č. 1, č. 2, č. 3 (zverejnené v OV č. 210/2019 zo dňa
30.10.2019 pod. č. K095215).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Súbor majetku LV 464:
1. Pozemok
Druh pozemku: Záhrada; Výmera celkom (m2): 1036 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Šarovce;
Názov katastrálneho územia: Malé Šarovce; Číslo LV: 464;
Parcelné číslo: 253/12;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 479,15 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 677 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Šarovce;
Názov katastrálneho územia: Malé Šarovce; Číslo LV: 464;
Parcelné číslo: 253/13;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 313,10 EUR
3. Stavba
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Popis stavby: Rodinný dom; Súpisné číslo: 371;Na parcele číslo: 253/13;
Štát: Slovenská republika; Okres: Levice; Obec: Šarovce;
Názov katastrálneho územia: Malé Šarovce; Číslo LV: 464;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 4.207,75 EUR
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku spolu: 5.000,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedený súbor nehnuteľného majetku menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade
s ust. §-u 167p ZoKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 23OdK/168/2019 – nehnuteľnosti LV 464 „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/168/2019 Ottó Gazda – nehnuteľnosti LV 464 - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
03.12.2019 na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením,
ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 04.12.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty a nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola
VPK, bude kúpna zmluva v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 14.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K098998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparec Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná ul. 3081 / 11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/126/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/126/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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. 29OdK/126/2019 - 21 zo dňa 25.07.2019 ustanovený za
správcu majetku Mgr. Jaroslav Gašparec, nar. 22.06.1967, bytom Južná 3081/11, 934 01 Levice (ďalej ako
„dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2019 dňa 31.07.2019.
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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

102

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

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 27.08.2019, som zistil, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý
som zaradil do súpisu všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia §167h ZKR. Súpis majetku bol uverejnený v OV
č. 185/2019 dňa 25.09.2019.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 206/2019 dňa 24.10.2019. Výťažok zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty predstavoval sumu 151.- €. Po odpočítaní nákladov konkurzu
predstavoval výťažok určený na rozvrh medzi nezabezpečených veriteľov sumu 38.05 €. Po uplynutí lehoty
určenej správcom na podanie námietok správca uhradil prislúchajúci podiel z výťažku jednotlivým prihláseným
veriteľom.
V zmysle ustanovenia §167v ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr.
Jaroslav Gašparec, nar. 22.06.1967, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mgr. Jaroslav Gašparec, nar.
22.06.1967, občan SR, vedený pod sp. zn. 29OdK/126/2019 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch 14.11.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K098999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polakovičová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5262 / 11, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/168/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/168/2017
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: Silvia Polakovičová, nar. 11.09.1983, bytom Šoltésová 11, 94001 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 02.03.2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 47258713 Karadžičova 2
SA

PSČ: Štát

Bratislava 82108 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
147,60 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K099000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miškovičová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava ( t.č. Palkovičová 2833/8, 955 01 Topoľčany ) 2262/28,
955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/205/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/205/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 31OdK/205/2019 zo dňa 17.09.2019 konkurz
na majetok dlžníka: Lenka Miškovičová, nar. 25.02.1984, bytom P. O. Hviezdoslava 2262/28, 955 01 Topoľčany,
t.č. Palkovičová 2833/8, 955 01 Topoľčany, podnikajúci pod obchodným menom : Lenka Miškovičová, s miestom
podnikania P. O. Hviezdoslava 2262/28, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 023 896 a súčasne ustanovil do funkcie
správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové
Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 184/2019 dňa 24.09.2019.
Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 25.09.2019 sa považuje konkurz za
vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 14.11.2019 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu.
31OdK/205/2019 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 14.11.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K099001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhnák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlužany 221, 935 27 Podlužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/39/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/39/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/39/2019 zo dňa 29.4.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Jozef UHNÁK, nar. 12.5.1984, bytom 935 27
Podlužany 221, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Uhnák s miestom podnikania 935 27 Podlužany
221, IČO: 44980761. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 86/2019 zo dňa 6.5.2019.
Správca s poukazom na súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 132/2019 zo dňa 11.7.2019, ako aj
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku v OV č. 133/2019 zo dňa 12.7.2019
speňažil inú majetkovú hodnotu v zmysle § 167q ZKR, ktorá patrila do konkurznej podstaty podľa § 167h ZKR –
pohľadávka voči spol. AK MONT s.r.o., 935 27 Hronské Kosihy č. 264, IČO: 50 100 165 – faktúra č. 42019 zo dňa
30.4.2019 na sumu 1151 eur splatná dňa 15.5.2019. Následne správca dňa 11.10.2019 zverejenením v OV č.
197/2019 zverejnil Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca vykonal rozvrh výťažku.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splenní konečného rozvrhu výťažku oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a podľa §
167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Jozef UHNÁK, nar. 12.5.1984, bytom 935 27 Podlužany 221, podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Uhnák s miestom podnikania 935 27 Podlužany 221, IČO: 44980761, sa končí, po splnení rozvrhu výťažku s
tým, že oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K099002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valkovič Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 733 / 81, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/75/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Boris Valkovič, nar. 27.08.1976, bytom Ružová 81, 949 01 Nitra, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 01.07.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Mesto Nitra

IČO:
00308307

Ulica:
Štefánikova trieda

Číslo: Obec PSČ: Štát
60
Nitra 95006 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
505,20 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K099003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valkovič Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 733 / 81, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/75/2017 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Boris Valkovič, nar. 27.08.1976, bytom Ružová 81, 949 01 Nitra, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 13.02.2018 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Elena Ondrášková

IČO: Ulica:
Číslo: Obec
Štúrová 48
Červený Hrádok

PSČ:
Štát
951 82 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2 896,62 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K099004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce 23, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/174/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie 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: Peter Tóth, nar. 18.09.1979, bytom Veľký Dvor 23, 937 01 Želiezovce,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Tóth, s miestom podnikania Veľký Dvor 23, 937 01 Želiezovce, IČO: 41
253 523., dňa 12.11.2019 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške: 1.102,57
EUR.

V Nových Zámkoch dňa 14.11.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca

K099005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017

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

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669
415 správca úpadcu BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596 ponúka v I. kole
ponukového konania na predaj majetku úpadcu hnuteľnú vec – motorové vozidlo MAZDA 6, rok výroby: 2016.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku ako aj obhliadku majetku je možné uskutočniť na
základe žiadosti zaslanej vyhlasovateľovi na emailovú adresu: r.lukac@bankruptcy.sk, pričom budú zároveň
záujemcom zaslané podrobné podmienky ponukového konania.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 09.12.2019, do 15.00 hod.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K099006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669
415 správca úpadcu BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596 ponúka v I. kole
ponukového konania na predaj majetku úpadcu hnuteľnú vec – motorové vozidlo SUZUKI VITARA 1.6 elegance,
rok výroby: 2015.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku ako aj obhliadku majetku je možné uskutočniť na
základe žiadosti zaslanej vyhlasovateľovi na emailovú adresu: r.lukac@bankruptcy.sk, pričom budú zároveň
záujemcom zaslané podrobné podmienky ponukového konania.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 09.12.2019, do 15.00 hod.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K099007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Persei Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 155, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1973
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/205/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/205/2019
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

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že dňa
13.11.2019, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Quantum Credit a.s, Prievozská 4D, Bratislava- Mestská časť
Ružinov, IČO:472 48 980, Slovenská republika v celkovej hodnote 1381,15 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K099008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Drgoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choča 88, 951 76 Choča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Vec: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670 správca úpadcu p.
Františka Drgoňu, nar. 11.10.1970, bytom Choča 88, 951 76 Choča, oznamuje, že v súlade s ustanovením §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty,
a to konkrétne:
nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 188 vedenom Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom, pre katastrálne územie: Choča, obec: Choča, okres: Zlaté Moravce, a to konkrétne:
·
·
·

pozemku parc. registra „C“ č. 1/3 o výmere 102 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
pozemku parc. registra „C“ č. 1/4 o výmere 918 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria;
pozemku parc. registra „C“ č. 2 o výmere: 814 m2 , druh pozemku: Záhrady (ďalej len ako
„Nehnuteľnosť“), ktoré boli speňažované v dražbe spolu s majetkom patriacim do všeobecnej podstaty.
Výťažok dražby predstavuje sumu vo výške 16.403,30 EUR, z toho výťažok dražby patriaci do
oddelenej podstaty predstavuje sumu vo výške 12.904,48 EUR;

zabezpečeného veriteľa:
·

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, zapísaná v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 479/B (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“).

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.

K099009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiezovce 23, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/174/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie 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: Peter Tóth, nar. 18.09.1979, bytom Veľký Dvor 23, 937 01 Želiezovce,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Tóth, s miestom podnikania Veľký Dvor 23, 937 01 Želiezovce, IČO: 41
253 523., dňa 12.11.2019 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026, v celkovej
výške: 3.607,11 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 14.11.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca

K099010
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Peter Hutvai, nar. 31.1.1971, bytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova č.
1706/14 som dňa 14.11.2019 zostavila rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, dňa 15.11.2019 som splnila rozvrh
výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka: Peter Hutvai, nar.
31.1.1971, bytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova č. 1706/14 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Levice, dňa 15.11.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K099011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Bartáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 577/70, 941 03 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/204/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/204/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 28OdK/204/2019 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Beáta Bartáková, nar. 07.06.1965, bytom Hradská 577/70, 941 03 Komjatice, vyhlásil v zmysle §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 131
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 1147
Parcelné číslo reg. C: 397/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Deň vydania: 19.11.2019

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 119
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 1147
Parcelné číslo reg. C: 397/14
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25 EUR

Typ
Popis
Obec: Komjatice

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: Nám. A. Cabana
Orientačné
Názov
Číslo LV: 1147

SR
číslo:
katastrálneho

Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Komjatice

územia:
číslo:
reg.

C:

352
397/14

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 76
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 2324
Parcelné číslo reg. C: 397/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru za najvyššiu ponuku, minimálne však za
súpisovú hodnotu; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 11.11.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového
konania na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, I. kolo ponukového konania
je neúspešné.

V Leviciach dňa 13.11.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská
správca dlžníka

K099012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Bartáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 577/70, 941 03 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/204/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/204/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Beáta Bartáková, nar. 07.06.1965, bytom Hradská 577/70, 941 03 Komjatice (ďalej len "dlžník"),
vyhlasuje v zmysle § 167n ods. 1 druhá veta, § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 131
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 1147
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné číslo reg. C: 397/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 119
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 1147
Parcelné číslo reg. C: 397/14
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25 EUR

Typ
Popis
Obec: Komjatice

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: Nám. A. Cabana
Orientačné
Názov
Číslo LV: 1147

SR
číslo:
katastrálneho

Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Komjatice

územia:
číslo:
reg.

C:

352
397/14

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 76
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 2324

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.11.2019

Parcelné číslo reg. C: 397/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené
návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE súbor majetku 28OdK/204/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
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 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 navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK77 1111 0000 0015 9619 6001, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prevodom vlastníckeho práva a s prevzatím predmetu kúpy znáša
úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu 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 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 14.11.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K099013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Budai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1308/15, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1952
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/129/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/129/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Ján Budai, Veľká Okružná 1308/15, 010 01 Žilina, IČO: 30 210 712 /r.č.: / nar.: 10.12.1952, (ďalej len
„dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku
úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Nehnuteľnosť:
Popis
Zastavaná
a nádvorie

Číslo LV Štát Obec
plocha

464

SR

Kamenica
Hronom

Parc. KN C –
Spoluvlastnícky
Výmera v m2
číslo
podiel

k.ú.
nad Kamenica
Hronom

nad

344

435

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

K099014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2049/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/245/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Kováč, nar. 06.09.1984, bytom Martina Hattalu 2049/10, 026 01 Dolný
Kubín (ďalej len ako "Dlžník"), vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 1OdK/245/2019, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí. Uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K099015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajduch Milan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 555, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/284/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/284/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Milan Hajduch, nar.
01.03.1963, trvale bytom Liptovská Porúbka 555, 033 01 Liptovský Hrádok, podnikajúceho pod
obchodným menom Ing. Milan Hajduch, s miestom podnikania Liptovská Porúbka 555, 033 01 Liptovská
Porúbka, IČO: 43 478 255 v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý
bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
Pohľadávka z účtu
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Typ súpisovej položky majetku
Názov banky
Číslo účtu
Zostatok na účte v EUR
Vlastník
Deň zápisu

Deň vydania: 19.11.2019

Pohľadávka z účtu
Tatra banka, a. s.
SK45 1100 0000 0029 3447 7450
-22.800,- EUR
Ing. Milan Hajduch
12.11.2019

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M, MBA správca

K099016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvolenská investičná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 832
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn.
správcu S1731, správca úpadcu Zvolenská investičná s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36
634 832 týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 100/2017 zo dňa 26.05.2017 a v Obchodnom vestníku č. 180/2019 zo dňa 18.09.2019 v rozsahu
nižšie uvedenej súpisovej zložky majetku:
Meno
priezvisko/
názov dlžníka

a Dlžník
ulica,
číslo

Milion Cafe, s.r.o.

-

Dlžník
mesto

Prof. Sáru Banská
5
Bystrica

- Dlžník - Dlžník - Dlžník
PSČ
Štát
IČO

974 01

SR

- Suma
v EUR

31617794

Mena Právny dôvod vzniku

Súpisová
hodnota
v EUR

Nárok na vydanie bezdôvodného
5 392,87
obohatenia
titulom
užívania
EUR
5 392,87 EUR
EUR
nehnuteľnosti úpadcu bez právneho
titulu

LawService Recovery, k.s.

K099017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
341 -, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/166/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/166/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Eva Luticová, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, správca dlžníka:
Roman Baláž, nar. 17.04.1973, trvale bytom Vysoká nad Kysucou 341, 023 55 Vysoká nad Kysucou, do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23.07.2007 podnikajúci pod obchodným menom Roman Baláž, s miestom podnikania Vysoká nad Kysucou 341,
023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 41 826 736, 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 Roman Baláž, nar. 17.04.1973, trvale bytom Vysoká nad Kysucou 341, 023 55 Vysoká nad
Kysucou, do 23.07.2007 podnikajúci pod obchodným menom Roman Baláž, s miestom podnikania Vysoká nad
Kysucou 341, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 41 826 736, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K099018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby č. 02/2019
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z. z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
SR

d) PSČ

010 01

Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
13.11.2019
10:00 hod.
Druhé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Miesto konania dražby
C.
Dátum konania dražby
D.
Čas konania dražby
E.
Kolo dražby
F.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 6046, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Súpisová
Opis predmetu dražby
hodnota [EUR]
Byt č. 24, vchod č. 4, 3. poschodie v bytovom dome, súpisné číslo stavby 189, parcela číslo 6440, okres Ružomberok,
obec Ružomberok, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
Priestor na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu – súpisné číslo stavby 189, vchod č. 4, 3. poschodie,
5.850,00 EUR
číslo bytu 24, LV číslo 6046, k. ú. Ružomberok, spoluvlastnícky podiel prislúchajúci k bytu – 5544/247446
2
Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 410 m , parcela číslo 6440, k. ú. Ružomberok, LV číslo 6046, spoluvlastnícky
podiel – 5544/247446
G.
Opis stavu predmetu dražby
Ide o súpisovú zložku č. 2 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
Stavba bytového domu je postavená ako samostatne stojaci 1 – vchodový objekt začlenený do obytného súboru "sídliska Roveň"
v Ružomberku, na ulici Bystrická cesta. Stavba má 9 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie. Prístup k objektu je vytvorený z ulice
Bystrická cesta, na ktorej je dostatočný počet parkovacích miest. Zástavka MHD je v dosahu do 1 min. pešo, železnica v dosahu do 10 min.
pešo. Spojenie s centrom mesta mestskou hromadnou dopravou je do 5 minút, autom do 5 minút, pešo do 10 minút. V dosahu je kompletná
občianska vybavenosť (detské ihriská, Základná škola, zdravotn. služby – Ústredná vojenská nemocnica, obchody, vo vzdialenosti do 500 m
sú obchodné domy Lidl, City market, Stop Shop, sieť služieb s dostatočným parkovacím zázemím). V mieste je kompletná vybavenosť
(zemný plyn, elektrina kanalizácia, rozvody vody, tepla, oznamovacie rozvody, káblová televízia). Orientácia obytných miestností je na
juhozápad. Byt sa nachádza na 3. poschodí (4. nadzemnom podlaží), prístupný schodiskom alebo výťahom.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Časť C: Ťarchy
Pre všetkých vlastníkov:
1. Zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome, ktoré vzniká zo zákona podľa § 15
ods.1 zák. 151/95 Z. z.
62 Exekučný príkaz EX 6217/15 na zariadenie exekučného záložného práva; súdny exekútor, JUDr. Rudolf Krutý, PhD.,
Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, v prospech: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava II, IČO:
36062235, na spoluvlastnícky podiel 1/8 k nehnuteľnostiam – byt číslo 24, vchod č. 4, 3. p., v byt. dome súp. číslo stavby 189, na
pozemku CKN parc. č. 6440 a spoluvlastnícky podiel 5544/247446 na spoločných častiach a spoloč. zariadeniach domu a na
pozemku CKN parc. č. 6440; - 3366/15; č. z. – 4187/15
I.
Odhad Ceny predmetu dražby
5.850,- EUR
J.
Cena v druhom kole dražby bola znížená na
4.680,- EUR
K.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
1.800,- EUR
L.
Podanie
a) bolo urobené
b) nebolo urobené
M.
Označenie licitátorov:
I.
Obchodné meno / meno a
1.
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
priezvisko
II.
Sídlo / Bydlisko
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
a)
Názov ulice / verejné priestranstvá
Uhoľná
b)
Orientačné / súpisné číslo
592/2
c)
Názov obce
Žilina
d) PSČ
010 01
e)
Štát
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
III.
Zapísaný:
S 1832.
IV.
IČO / dátum narodenia
30 479 592

V Žiline, dňa 14.11.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

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

K099019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 128 / 4, 038 61 Lipovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/201/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/201/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Klein, nar. 20.08.1972, trvale bytom
Obchodná 128/4, 038 61 Lipovec, do 17.01.2018 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Klein, s miestom
podnikania Obchodná 128, 038 61 Lipovec, IČO: 43 778 844, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia
zistený a zapísaný do súpisu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
1
konkurznej podstaty:
Osobné motorové vozidlo zn. Lada Niva 4x4 S20 130/-/-, VIN: XTA21214021666140, druh
popis súpisovej zložky majetku:
karosérie: AB hatchback 3dv., farba: fialová, č./typ motora: 21214
rok výroby:
2002
stav opotrebovanosti:
Opotrebované, nepojazdné
súpisová hodnota majetku:
700,- EUR
deň
vyhotovenia
súpisu
a dôvod
14.11.2019; vlastníctvo dlžníka
zapísania do súpisu:
Vozidlo sa nachádza v Lipovci. Fotodokumentácia a bližšie informácie o vozidle sa nachádzajú
poznámka:
v správcovskom spise.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 14.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K099020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamaj Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/273/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/273/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Marcel Šamaj, nar. 11.12.1983, bytom Ochodnica 544, 023 35
Ochodnica, do 21.07.2012 podnikajúceho pod obchodným menom Marcel Šamaj, s miestom podnikania
Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica, IČO: 46 209 964, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 14.11.2019 do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Peter Pečala, bytom Zákysučie 687, Krásno nad Kysucou,
korou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 1500,- EUR. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 14.11.2019.
V Ružomberku dňa 14.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K099021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/234/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/234/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Eva Luticová, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, správca dlžníka:
Miroslav Michalík, nar. 19.02.1976, bytom Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa, do 08.06.2017
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Michalík, s miestom podnikania Horná Štubňa 362, 038 46
Horná Štubňa, IČO: 40 629 384, 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 Miroslav Michalík, nar. 19.02.1976, bytom Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa, do 08.06.2017
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Michalík, s miestom podnikania Horná Štubňa 362, 038 46
Horná Štubňa, IČO: 40 629 384, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K099022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Račko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 189/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby č. 03/2019
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z. z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
Uhoľná
592/2
Žilina
SR

d) PSČ

010 01

Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
S 1832.
30 479 592
Notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, Antona Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
13.11.2019
10:30 hod.
Druhé kolo

IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Miesto konania dražby
C.
Dátum konania dražby
D.
Čas konania dražby
E.
Kolo dražby
F.
Predmet dražby
Predmetom dražby je speňaženie spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/8 vo vlastníctve Dlžníka, t.j. nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 12831, vedená Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres: Ružomberok, obec: Ružomberok, katastrálne
územie: Ružomberok, a to:
Súpisová hodnota
Opis predmetu dražby
[EUR]
Záhradná chatka so súpisným číslom 3571, parcela číslo 14594/65, okres Ružomberok, obec Ružomberok, k.ú.
800,00 EUR
Ružomberok, LV číslo 12831, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8
G.
Opis stavu predmetu dražby
Ide o súpisovú zložku č. 3 zapísanú v súpise všeobecnej konkurznej podstaty zverejnenú v Obchodom vestníku č. 82/2019 dňa 29.04.2019.
Záhradná chata so s. č. 3571 sa nachádza v záhradkárskej osade v meste Ružomberok v časti nad Vápenkou v blízkosti Národného parku
Veľká Fatra. Záhradná chata stojí na pozemku parc. č. 14594/65 ktorá nie vo vlastníctve majiteľov záhradnej chaty a ku ktorej sa viaže
nájomná zmluva. Záhradná chata stojí na betónových základoch je drevená so sedlovou strechou bez možnosti celoročného využívania. Je
napojená na elektrickú sieť 220V. Voda je riešená prostredníctvom skupinového vodovodu. Prístupová cesta je štrková. Nie je určená
k celoročnému bývaniu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
Časť C: Ťarchy
Bez tiarch.
I.
Odhad ceny predmetu dražby
800,-EUR
J.
Cena v druhom kole dražby bola znížená na
640,- EUR
K.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
350,- EUR
L.
Podanie
a) bolo urobené
b) nebolo urobené
M.
Označenie licitátorov:
I.
Obchodné meno / meno a
1.
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca konkurznej podstaty.
priezvisko
II.
Sídlo / Bydlisko
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina.
a)
Názov ulice / verejné priestranstvá
Uhoľná
b)
Orientačné / súpisné číslo
592/2
c)
Názov obce
Žilina
d) PSČ
010 01
e)
Štát
SR
Zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu:
III.
Zapísaný:
S 1832.
IV.
IČO / dátum narodenia
30 479 592

V Žiline, dňa 14.11.2019

Navrhovateľ dražby a dražobník:

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

K099023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamaj Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/273/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/273/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Marcel Šamaj, nar. 11.12.1983, bytom Ochodnica 544, 023 35
Ochodnica, do 21.07.2012 podnikajúceho pod obchodným menom Marcel Šamaj, s miestom podnikania
Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica, IČO: 46 209 964, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 14.11.2019 do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, Žilina, IČO:51865467, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 70,28 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 14.11.2019.
V Ružomberku dňa 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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Deň vydania: 19.11.2019

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K099024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 517 / 46, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/292/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/292/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Gejza Bartoš, nar. 25.09.1977, trvale bytom Bratislavská 517/46, 010
01 Žilina, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok bola dňa 14.11.2019 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, IČO:
00321796, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 30,- EUR, pohľadávku pod por. č. 2
v celkovej sume 30,- EUR a pohľadávku pod por. č. 3 v celkovej sume 1806,09
EUR. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 14.11.2019.
V Ružomberku dňa 14.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K099025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CORAX SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčická 89, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 225 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2014 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ ČASŤ
V predmetnom konkurznom konaní si v prihláškou prihlásili nezabezpečené pohľadávky pätnásti veritelia
v celkovej sume 74.985,10 €.
Okresný súd Žilina uznal konkurz na základe návrhu správcu za malý, zverejnené v Obchodnom vestníku číslo
247/2014 zo dňa 30.12.2014.
Dňa 06.03.2015 sa konala prvá schôdza veriteľov. V zmysle § 107 ods. 2 ZKR bol za zástupcu veriteľov zvolený
veriteľ VEREX ŽILINA, a.s., M. Rázusa 13A, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 957.
Správca spísal zistený majetok do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku číslo 22/2015 zo dňa 03.02.2015. Aktualizovaný súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 15/2018 zo dňa 22.01.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PRÍJEM Z PREDAJA MAJETKU
Pohľadávky
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Automobil
Kladné úroky z BÚ

Deň vydania: 19.11.2019

pol. č. 1 - 5
pol. č. 6
pol. č. 26
pol. č. 7

Suma výťažku z predaja majetku

14.457,25 €
798,36 €
1 800,00 €
0,91 €
17 056,52 €

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
1.
Paušálna odmena správcu
4 647,15 €
V zmysle § 12 písm. b), vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí
správcovi paušálna odmena v sume 4.647,15 €, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej
schôdze veriteľov presahuje 33.193,92 €, ale nepresahuje 99.581,76 €.
2.
Poštovné
113,30 €
3.
Poplatky za vedenie bankového účtu
267,96 €
4.
Odťahová služba
150,24 €
5.
Cestovné SKP
666,47 €
Paušálna náhrada za kanceláriu 03-12/2017,
6.
3 000,00 €
01-12/2018, 01-09/2019
Podľa § 24b vyhlášky MS SR 665/2005 za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi
paušálna
náhrada
výdavkov
spojených
s
týmito
činnosťami
takto:
d.) 100 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa druhej časti zákona, ak úpadca nedosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň
5.000.000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu nemá aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky
nemá majetok aspoň 5.000.000 eur.
7.
Účtovnícke služby
480,00 €
8.
Odvod DPH - predaj automobilu
300,00 €
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate spolu
9 625,12 €
Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate

7 431,40 €

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0,2% z výťažku
32,50 €
Podľa § 5 ods. 1 písm. d), v spojení s Položkou 5c) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku z
výpisu z registra trestov.
Odmena správcu z výťažku - pol. č. 26 (Automobil)
117,94 €
§ 20 ods. 1 vyhlášky MS SR 665/2005 Z. z. za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo
viacerých
hnuteľných
vecí
zapísaných
do
súpisu
jednou
položkou
patrí
správcovi
odmena
z
výťažku
takto:
a)
zo
sumy
výťažku
do
30
eur
16
%,
b)
zo
sumy
výťažku
nad
30
eur
15
%,
c)
zo
sumy
výťažku
nad
330
eur
14
%,
d)
zo
sumy
výťažku
nad
3
330
eur
13
%,
e)
zo
sumy
výťažku
nad
33
330
eur
12
%,
f)
zo
sumy
výťažku
nad
333
330
eur
3
%,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
Odmena správcu z výťažku - pol. č. 1-5 (Pohľadávky)
314,95 €
§ 17 ods. 2 vyhlášky MS SR 665/2005 Z. z. za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z
výťažku.
Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty

6 966,02 €

ROZVRHOVÁ ČASŤ
VERITEĽ

Celková prihlásená suma
Celková
zistená
nezabezpečených
nezabezpečených pohľadávok
pohľadávok
24 114,35
24 114,35
163,00
163,00
7 147,60
7 147,60
556,81
556,81
999,84
999,84
3 380,66
3 380,66

ANMIMA, s.r.o.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
ELEKTRO VOMS, s.r.o.
FELBERMAYR SLOVAKIA, s.r.o.
FOX NITRA, s.r.o.
K&B&Rnet s.r.o.
maltech Slovakia Prenájom pohyblivých pracovných
plošín s.r.o.
5 802,90

5 802,90

suma

%

Výťažok
v€

32,16%
0,22%
9,53%
0,74%
1,33%
4,51%

2 240,19
15,14
664,00
51,73
92,88
314,06

7,74%

539,08
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

125

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA
177,98
pôvodný veriteľ SR - Daňový úrad Žilina nový veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
60,00
SR - Daňový úrad Žilina
60,00
SR - Krajský súd v Bratislave
263,50
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
543,08
Technická inšpekcia, a.s.
641,28
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
339,52
VEREX ŽILINA, a.s.
30 663,93
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
70,65
Celkový súčet
74 985,10

Deň vydania: 19.11.2019

177,98

0,24%

16,53

60,00
60,00
263,50
543,08
641,28
339,52
30 663,93
70,65
74 985,10

0,08%
0,08%
0,35%
0,72%
0,86%
0,45%
40,89%
0,09%
100,00%

5,57
5,57
24,48
50,45
59,57
31,54
2 848,64
6,56
6 966,02

Podľa § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 132/2019 zo dňa 11.07.2019 oznam
o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku oddelenej
podstaty.
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu
20 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. V tejto
lehote môžu nezabezpečení veritelia požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku
uplatnil odôvodnené námietky.
Správca zároveň poučuje nezabezpečených veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov
návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu na základe predchádzajúceho telefonického
dohovoru.
Mgr.
správca úpadcu

Andrea

Šperková

K099026
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Eva Luticová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, zn.
správcu: S1774 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: František Zubaj, nar. 23.12.1968, bytom Pavla Štraussa
795/3, 03101 Liptovský Mikuláš - Palúdzka, adresa na doručovanie Revolučná 1322, 03101 Liptovský Mikuláš, do
05.12.2017 podnikajúceho pod obchodným menom František Zubaj, s miestom podnikania Pavla Štraussa 795/3,
03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 519 403 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s § 167n ods. 2 ZKR v spojení s
§ 167p ZKR I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca speňažuje
týmto ponukovým konaním nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemky:
Druh
Výmera v m2
záhrada
57
zastavaná plocha a nádvorie 36
ostatná plocha
556

Štát
SR
SR
SR

obec
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok

K.ú.
Dovalovo
Dovalovo
Dovalovo

č. LV
108
108
524

p.č.
247
249
93/1

Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota
1/9
14,69 €
1/9
13,28 €
1/72
1,43 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda

5
107
116
3

Druh
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie
SR
SR
SR
SR

Výmera v m2
651
499
651
499

Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok

Štát
SR
SR
SR
SR

Dovalovo
Dovalovo
Dovalovo
Dovalovo

obec
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok

524
1890
1892
1892

K.ú.
Dovalovo
Dovalovo
Dovalovo
Dovalovo

93/2
92/4
10093/41
10093/42

č. LV
62
62
62
62

Deň vydania: 19.11.2019
1/72
1/18
1/9
1/9

0,01 €
1,10 €
1,62 €
0,04 €

p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu Súpisová hodnota
483 1/36
41,95 €
484 1/36
46,02 €
483 1/6
167,81 €
484 1/6
276,11 €

Stavba:
Popis
Rodinný dom
Rodinný dom

Ulica Štát obec
SR Liptovský Hrádok
SR Liptovský Hrádok

K.ú.
č. LV p.č. Súpisné číslo
Dovalovo 963 484 9
Dovalovo 2735 245 74

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/6
1/18

Súpisová hodnota
2 500,00 €
2 800,00 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 149/2019 zo dňa
05.08.2019 a v Obchodnom vestníku č. 213/2019 zo dňa 05.11.2019.
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263, vedený v mBank, S.A. VS:02, Poznámka: František Zubaj,
v lehote na predkladanie ponúk. Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ FRANTIŠEK ZUBAJ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Eva Luticová, správca, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosti
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.11.2019

5. Doklad o zaplatení zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Bližšie informácie o Nehnuteľnostiach, správca poskytne po individuálnej dohode so záujemcom
Kontakt: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca František Zubaj

K099027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Rohoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1101/6, 036 01 Martin- Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/229/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/229/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:
P. Súpisová zložka
č. Majetku

Súpisová
Výťažok v
hodnota (HS) v EUR
EUR
1. Malý motocykel EXACTLY 50, BS50 Sting, r.v.: 2007, VIN: L4HGTBBP376000583, zdvihový objem 200,00
120,41
valcom 1149m3, výkon 49cm3, palivo: benzín, červená farba, ev.č.: MT-115-AD, pojazdné,
opotrebované, počet najazdených kilometrov: 5000
2 Podiel dlžníka na osobnom účte číslo 200141580 v doplnkovom dôchodkovom fonde v AXA d.d.s., a.s.
321,04
321,04
3. Podiel dlžníka na osobnom účte číslo 1021946352 v doplnkovom dôchodkovom fonde v NN-Tatry - 849,78
849,78
Sympatia d.d.s., a.s.

Náklady konkurzu:
P. č. Pohľadávka
1. JUDr. Michal Brož, správca
2. JUDr. Michal Brož, správca
3.
4.
---

EUR Právny dôvod
92,28 Odmena správcu zo speňaženia
151,08 Náhrada nákladov za vedenie správcovskej kancelárie a náhrada nákladov za prácu
s registrom úpadcov
JUDr. Michal Brož, správca
10,54 Náklady na úradné overenie podpisu správcu
JUDr. Martin Hucík, súdny 24,00 Faktúra za poskytnutie súčinnosti- lustrácia bankových účtov dlžníka
exekútor
SPOLU
277,90 -----------

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Položka
Hrubý výťažok

EUR
1 291,23

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náklady konkurzu
Súdny poplatok
Výsledná suma výťažku určená
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Pomer (percento) uspokojenia nezabezpečených veriteľov (1 010,83: 7 172,89= 0,1409)

277,90
2,50
1 010,83
14,09%

Uspokojenie prihlásených veriteľov
poradové
veriteľa
1
2
SPOLU

číslo

Veriteľ:

Celková suma pohľadávok na Pomer
uspokojenie v EUR
uspokojenia v %

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy
4 909,17
č. 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
2 263,72
Žilina, IČO: 31575951
7 172,89

rozsah uspokojenia
v EUR

14,09

691,70

14,09

319,13

14,09

1 010,83

V Ružomberku dňa 14.11.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K099028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sucháčkova 4397/6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/216/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/216/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Andel, nar. 20.03.1968, bytom Sucháčkova 4397/6, 036 01 Martin
(ďalej len ako "Dlžník"), vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/216/2019, v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, končí. Uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K099029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Gronský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spiežová 310/15, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1997
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 811 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/223/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/223/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Matej Gronský, nar.: 27.05.1997, trvale bytom
Spiežová 310/15, 027 44 Tvrdošín, týmto oznamuje, že zo zoznamu majetku priloženého úpadcom k návrhu na
vyhlásenie konkurzu (ust. §167 ods. c ZKR), vyjadrenia úpadcu ako i zistení správcu (ust. §166 i ZKR) vyplýva, že
úpadca nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR), konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Matej Gronský, nar.: 27.05.1997, trvale bytom
Spiežová 310/15, 027 44 Tvrdošín (sp. zn. 3OdK/223/2019) v zmysle ust. 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Žilina, dňa 13.11.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K099030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajčák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité -, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/188/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Eva Luticová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, zn.
správcu: S1774 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Vladimír Lajčák, nar. 02.05.1984, trvale bytom Skalité, 023
14 Skalité, podnikajúceho pod obchodným menom Vladimír Lajčák - SEMPER, s miestom podnikania Skalité 959,
023 14 Skalité, IČO: 43 353 479, korešpondenčná adresa: Skalité 959, 023 14 Skalité (ďalej len „dlžník“)
vyhlasuje v súlade s § 167p a nasl. ZKR I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu. Správca speňažuje týmto ponukovým konaním hnuteľnú vec vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Hnuteľná vec:
Popis
PEUGEOT 244L/-/ BOXER

Rok výroby
2002

Stav opotrebovanosti
opotrebovaný

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
300 EUR

(ďalej ako „Motorové vozidlo“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 208/2019 zo dňa
28.10.2019.
II. Súťažné podmienky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

130

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263, vedený v mBank, S.A. VS:07, Poznámka: Vladimír Lajčák,
v lehote na predkladanie ponúk. Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ VLADIMÍR LAJČÁK – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Eva Luticová, správca, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Motorové vozidlo
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Motorové vozidlo
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Bližšie informácie o Motorovom vozidle, správca poskytne po individuálnej dohode so záujemcom
Kontakt: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca Vladimír Lajčák
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K099031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Mihulec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 46, 026 01 Pucov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1971
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/241/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05. 08. 2019 , vydanom pod sp. zn. 9OdK/241/2019 , zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 154/2019 dňa 12. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozefa Mihulca,
nar. 20. 10. 1971, bytom Pucov 46, 026 01 Pucov a do funkcie správcu bola ustanovená Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s. , so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , IČO : 47166142,
značka správcu : S 1673.
Z písomného oznámenia matky dlžníka správca konkurznej podstaty zobral na vedomie, že dlžník dňa 24. 10.
2019 zomrel. Podľa § 167w) 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 " ) ak dlžník počas konkurzu podľa
štvrtej časti ZKR zomrie, súd pokračuje v konaní. Ustanovenia § 104 sa použijú primerane.
Vzhľadom k tomu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, správca v zmysle §
167v)ods. 2 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 14. 11. 2019

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

K099032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 254, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/22/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Jaroslav Hacek,
nar. 07.06.1955, trvale bytom Povina 254, 023 33 Povina v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne
spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.

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

132

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

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.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K099033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekárová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinček 45, 034 95 Martinček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdS/5/2019 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdS/5/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 7OdS/5/2019 zo dňa 31.07.2019, publikovaný v Obchodnom vestníku č.
151/2019 zo dňa 07.08.2019 súd rozhodol o poskytnutí ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v súlade s § 168 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“).
Správca preskúmal pomery Dlžníka v súlade s §166i ZKR a vykonal šetrenia ohľadne majetku a záväzkov pre
potreby zostavenia splátkového kalendára Dlžníka Silvia Pekárová, nar. 05.03.1981, trvale bytom Martinček 45,
034 95 Martinček.
Správca následne v súlade s § 168d ZKR oznámil, že zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento
upokojenia nezabezpečených veriteľov podľa návrhu splátkového kalendára je vo výške 100%.
Poučenie:
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Každý veriteľ, ktorá môže byť
splátkových kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami
veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie
dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh kalendára v prospech veriteľov.
V Martine dňa, 10.11.2019
Ing. Elena Fioleková, správca

K099034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekárová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinček 45, 034 95 Martinček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdS/5/2019 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdS/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Silvia Pekárová, nar. 05.03.1981, trvale bytom Martinček 45, 034 95
Martinček, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036 01
Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred
dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com

K099035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dulík Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1183/1, 026 01 Dolný Kubín - Veľký Bysterec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdS/3/2019 S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdS/3/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Elena Fioleková, správca dlžníka: Patrik Dulík, nar. 11.07.1970, trvale bytom Hurbanova 1183/1, 026 01
Dolný Kubín, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E.B. Lukáča 2, 036 01
Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné vopred
dohodnúť na tel. č.: 0905933592, resp. e-mail: fiolekova@gmail.com
Ing. Elena Fioleková, správca

K099036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BUDA mont s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hradiskom 16/373, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 098
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2009S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku verejného ponukového konania
Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca úpadcu BUDAmont s.r.o., so
sídlom: Pod Hradiskom 16/373, 010 04 Žilina, IČO: 36 381 098, zverejnil v Obchodnom vestníku č. 202/2019 dňa
18.10.2019 oznámenie o vyhlásení ponukového konania na predaj majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu a to:peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi ENERGO CONTROLS spol. s r.o., Lesná 50, 010 04 Žilina, IČO:
00 693 294 a peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi EURECS&PARTNERS a.s., Nám. 1. mája č. 3 811 06
Bratislava, IČO: 35 869 101.V ponukovom konaní bola správcovi doručená ponuka jedného záujemcu a to: Adam
Gálik, nar. 20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad, ktorý za predmet ponuky ponúkol
celkovú sumu 305,00 Eur, (tristopäť eur).
Správca vyhodnotil predloženú ponuku ako úspešnú, nakoľko splnila podmienky platného predloženia zverejnené
v OV 202/2019 dňa 18.10.2019 a bola v tomto ponukovom konaní predložená ako jediná.
V Martine, dňa 14.11.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Mikuláš Takáč, správca

K099037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Packová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavá Hora ., 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/616/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/616/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18.06.2019, sp. zn. 5OdK/616/2019,
zverejneným Obchodnom vestníku č. 121/2019 dňa 25.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Lucia
Packová, nar. 05.06.1991, trvale bytom 966 11 Trnavá Hora (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250
(ďalej aj len ako „Správca“).
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná
prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 15.11.2019
Ing. Ernest Mésároš, správca

K099038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 22, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1953
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/826/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/826/2019
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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Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Gejza Balog, nar. 02. 01. 1953, trvale bytom Radnovce 22, 980 42 Rimavská Seč, sp. zn.
2OdK/826/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko,
s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej sume 15.754,90,- Eur, ktorá bola
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K099039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNP3 s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 060 456
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2R/18/2015 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/18/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Insolvency services, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1856,
správca úpadcu: SNP3 s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 060 456
týmto zverejňuje oznámenie o pripísaní spornej poznámky k nižšie uvedeným súpisovým zložkám majetku
zapísaným do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924 a, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
38/2019 zo dňa 22.02.2019 (K016478):
Stavba:

Popis

Štát Obec

Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová
Sporný zápis
územie
LV
číslo
podiel úpadcu
hodnota

Polyfunkčná
Banská Banská
SR
budova
Bystrica Bystrica

8213

1455/1
1455/3

Osoba,
v prospech
ktorých svedčí
sporný zápis

Dňa 04.11.2019 bolo do kancelárie
správcu
doručené
podanie
spoločnosti PMG Solutions, s.r.o., so
sídlom Lazovná 1487/56, 974 01
PMG Solutions,
Banská Bystrica, IČO: 46 946 420
s.r.o., so sídlom
označené ako „Podnet o zapísanie
Lazovná
2
081 poznámky v zmysle § 78 ods. 3
1487/56,
974
692,04 € zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
01
Banská
reštrukturalizácii“ zo dňa 31.10.2019,
Bystrica, IČO:
ktorým spoločnosť uviedla, že
46 946 420
existujú
skutočnosti,
ktoré
spochybňujú zahrnutie nehnuteľností
– majetku do súpisu oddelenej
podstaty.

1/1

Byty a Nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v Stavbe a ktorých súpisová hodnota je vyjadrená
v súpisovej hodnote Stavby

Popis

Spoluvlastníc
Štá
Katastráln Čísl Parceln
Obec
ky
podiel Ulica
t
e územie o LV é číslo
úpadcu

Podiel
na
spoločných
častiach
a
spoločných
Orientačn Číslo
Súpisn
zariadeniach
é
číslo poschodi
Sporný zápis
é číslo
a
vchodu a
zastavanom
pozemku, na
ktorom
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budova stojí

Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a
Bansk
á
Bystric
a

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Banská
Bystrica

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Nebytov
Bansk
ý
á
Banská
SR
priestor
Bystric Bystrica
č. 12 - 3
a

8213

1455/1
1/1
1455/3

Námesti
3
e SNP

1

Byt č. 1 SR

Byt č. 2 SR
Nebytov
ý
priestor
č. 12 - 2
Nebytov
ý
priestor
č. 12 - 1
Nebytov
ý
priestor
č. 12 - 3
Nebytov
ý
priestor
č. 12 - 4
Nebytov
ý
priestor
č. 12 - 1
Nebytov
ý
priestor
č. 12 - 2

SR

SR

SR

SR

SR

SR

Dňa
3
- 15630/13327 04.11.2019
mezanín 8
bolo
do
kancelárie
správcu
3
- 15100/13327 doručené
podanie
mezanín 8
spoločnosti
PMG
Solutions,
13015/13322
prízemie
s.r.o.,
so
78
sídlom
Lazovná
1487/56, 974
12983/13327 01
Banská
suterén
8
Bystrica, IČO: PMG
46 946 420 Solutions,
označené ako s.r.o., so
18540/13327 „Podnet
sídlom
1.
8
o zapísanie
Lazovná
poznámky
1487/56,
v zmysle § 78 974
01
18630/13327 ods. 3 zákona Banská
2.
č. 7/2005 Z.z. Bystrica,
8
o konkurze a IČO:
46
reštrukturalizác 946 420
ii“
zo
dňa
prízemie 8720/133278 31.10.2019,
ktorým
spoločnosť
uviedla,
že
15010/13327 existujú
1.
8
skutočnosti,
ktoré
spochybňujú
zahrnutie
nehnuteľností
15650/13327
2.
– majetku do
8
súpisu
oddelenej
podstaty.

Pozemky:

Druh

Výmera
Štát obec
v m2

Zastavané
plochy
a 320
nádvoria
Zastavané
plochy
a 199
nádvoria
Zastavané
plochy
a 437
nádvoria
Zastavané
plochy
a 37
nádvoria
Zastavané
plochy
a 326
nádvoria

Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky Súpisová
Sporný zápis
územie
LV
číslo
podiel úpadcu hodnota

SR

Banská Banská
Bystrica Bystrica

4059 1455/1

1/1

SR

Banská Banská
Bystrica Bystrica

4059 1455/3

1/1

SR

Banská Banská
Bystrica Bystrica

4059 1455/4

1/1

SR

Banská Banská
Bystrica Bystrica

4059 1455/6

1/1

SR

Banská Banská
Bystrica Bystrica

4059 1455/7

1/1

Osoba,
v prospech
ktorých
svedčí
sporný zápis

Dňa 04.11.2019 bolo do
94 211,20
kancelárie správcu doručené
€
podanie spoločnosti PMG
Solutions, s.r.o., so sídlom
58 587,59 Lazovná 1487/56, 974 01 PMG
€
Banská Bystrica, IČO: 46 946 Solutions,
420 označené ako „Podnet s.r.o.,
so
128
o zapísanie
poznámky sídlom
657,17 € v zmysle § 78 ods. 3 zákona č. Lazovná
7/2005 Z.z. o konkurze a 1487/56, 974
zo
dňa 01
Banská
10 893,17 reštrukturalizácii“
31.10.2019, ktorým spoločnosť Bystrica, IČO:
€
uviedla,
že
existujú 46 946 420
skutočnosti, ktoré spochybňujú
95 977,66 zahrnutie
nehnuteľností
–
€
majetku do súpisu oddelenej
podstaty.

Insolvency services, k.s., správca
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K099040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muľa 15, 991 22 Muľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/335/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/335/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka Jozef Botoš, nar. 09. 07. 1979, trvale bytom Muľa 15, 991 22 Muľa (ďalej len
„Dlžník“) 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 II. kolo verejného ponukového
konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku Dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty:
Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Osobné motorové vozidlo
VOLKSWAGEN PASSAT
1

Evidenčné
číslo

WVWZZZ3BBZWP367097 VK354AY

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

1998

opotrebované

1/1

300,00 €

(ďalej len "Motorové vozidlo")
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za žiadne vady Motorového vozidla,
keď vzhľadom k jeho technickému stavu osobitne upozorňuje záujemcov na vhodnosť predchádzajúcej osobnej
obhliadky Motorového vozidla.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Botoš – Motorové vozidlo - 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 14:00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
14:00 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 ktorom sa oznam zverejní). 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 Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK22 0900 0000 0051 5699 9757, 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“. 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),
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2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách výpis z obchodného registra,
živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (postačuje výtlačok z internetu);
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 Motorového vozidla,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov 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. kontaktné údaje na záujemcu (e-mailová adresa, telefónne číslo) za účelom komunikácie záujemcu a Správcu
pre prípad, že ponuka záujemcu bude víťazná.
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. Správca má právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky
ponuky.
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.
Ing. Ernest Mésároš, správca

K099041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Sroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 247/21, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Pavel Sroka, nar. 03.08.1966, bytom L. Novomeského 247/21, 979 01 Rimavská Sobota, sp. zn.:
2OdK/786/2019 v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803

Prihlásená suma: 34.916,55 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K099042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanza Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1336 / 14, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/561/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/561/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (Správca),
správca dlžníka Radovan Hanza, nar. 29. 07. 1981, trvale bytom Budovateľská 1336/14, 969 01 Banská
Štiavnica, adresa na doručovanie: Na Zigmund šachtu 12, 969 01 Banská Štiavnica; obchodné meno Radovan
Hanza, s miestom podnikania Energetikov 8, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 004 97 (ďalej len „Dlžník“) 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 II. kolo verejného ponukového konania na
predaj nasledovného hnuteľného majetku Dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Popis

Počet
ks

Osobné motorové vozidlo
zn. AUDI A4 combi
1

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

WAUZZZ8DZVA033672 BS255AK

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

-

opotrebované

1/1

300,00 €

(ďalej len "Motorové vozidlo")
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za žiadne vady Motorového vozidla,
keď vzhľadom k jeho technickému stavu osobitne upozorňuje záujemcov na vhodnosť predchádzajúcej osobnej
obhliadky Motorového vozidla.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Radovan Hanza – Motorové vozidlo - 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 14:00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
14:00 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 ktorom sa oznam zverejní). 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení
na adresu kancelárie správcu Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK62 0900 0000 0051 4761 4384, 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“. 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 výpis z obchodného registra,
živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný (postačuje výtlačok z internetu);
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 Motorového vozidla,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov 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. kontaktné údaje na záujemcu (e-mailová adresa, telefónne číslo) za účelom komunikácie záujemcu a Správcu
pre prípad, že ponuka záujemcu bude víťazná
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. Správca má právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky
ponuky.
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.
Ing. Ernest Mésároš, správca
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K099043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľova 41, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 170 429
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

4K/19/2018 JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2, správca
úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o., Kynceľová č. 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 170 429 Oznámenie o
ponukovom konaní - II. kolo - JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul.
M. R. Štefánika č. 2, správca úpadcu v Ypsilon PMT, s.r.o., Kynceľová č. 41, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty na základe
uloženého záväzného pokynu veriteľského výboru č. 01/2019 zo dňa 13. 9. 2019 na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu formou ponukového konania veriteľom: Súpisová položka:1 paletový
vozík počet: 3 kusy súpisová hodnota majetku za 1 kus: 208 € súpisová hodnota majetku celkom: 624 €
Súpisová položka: 2 stolička do jedálne počet: 6 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 15,80 € súpisová
hodnota majetku celkom: 94,80 € Súpisová položka: 3 šatníková skriňa dvojdverová počet: 5 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 87 € súpisová hodnota majetku celkom: 435 € Súpisová položka: 4 Pokl. box
bez pohybového pásu počet: 5 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 1 106,40 € súpisová hodnota majetku
celkom: 5 532 € Súpisová položka: 5 regálová zostava počet: 5 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 3
186,03 € súpisová hodnota majetku celkom: 15 930,15 € Súpisová položka: 6 nákupný kôš na kolieskach
počet: 25 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 15,50 € súpisová hodnota majetku celkom: 387,50 €
Súpisová položka: 7 nákupný kôš dvojrúčkový počet: 40 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 1,60 €
súpisová hodnota majetku celkom: 64 € Súpisová položka: 8 podjazd pod košíky počet: 1 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 17,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 17,00 € Súpisová položka: 9 stojan
na cenovky počet: 6 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 18,20 € súpisová hodnota majetku celkom:
109,20 e Súpisová položka: 10 drôtený kôš akciový o rozmeroch 530x380 mm počet: 15 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 19,20 € súpisová hodnota majetku celkom: 288 € Súpisová položka: 11 box na
pečivo drevený počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 65,00 € súpisová hodnota majetku celkom:
130,00 € Súpisová položka: 12 kôš výstavný s klobúkom 40/50x70 mm počet: 6 súpisová hodnota
majetku za 1 kus: 49,77 € súpisová hodnota majetku celkom: 298,62 Súpisová položka: 13 trezorová
skriňa kovová počet: 4 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 700,00 € súpisová hodnota majetku celkom:
2 800,00 € Súpisová položka: 14 stupienok twingo počet: 4 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 46,55 €
súpisová hodnota majetku celkom: 186020 € Súpisová položka: 15 poštová schránka veľká počet: 3
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 95,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 285,00 € Súpisová
položka: 16 stolička do kasy počet: 6 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 33,00 € súpisová hodnota
majetku celkom: 198,00 € Súpisová položka: 17 otočný stojan na prospekty počet: 5 súpisová hodnota
majetku za 1 kus: 133,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 665,00 € Súpisová polož lka: 18 nákupný
vozík 80 l počet: 4 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 76,50 € súpisová hodnota majetku celkom:
306,00 € Súpisová položka: 19 chladnička FK 5440 počet: 8 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 665,00
€ súpisová hodnota majetku celkom: 5 320,00 € Súpisová položka: 20 váha kontrolná počet: 1 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 185,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 185,00 € Súpisová položka: 21
mraznička SB400 počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 433,00 € súpisová hodnota majetku
celkom: 433,00 € Súpisová položka: 22 váha kontrolná počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus:
103,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 103,00 € Súpisová položka: 23 mraznička G5216 20 001
počet: 3 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 719,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 157,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka: 24 nerezový stôl počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 410,00 € súpisová
hodnota majetku celkom: 820,00 € Súpisová položka: 25 stôl umývací počet: 1 súpisová hodnota
majetku za 1 kus: 358,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 358,00 € Súpisová položka: 26 umývací
stôl s poličkou počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 401,00 € súpisová hodnota majetku celkom:
802,00 € Súpisová položka: 27 hydraulický lis ORWAK počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 3
213,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 3 213 00 € Súpisová položka: 29 mraziaca vitrína NF počet:
1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 918,33 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 918,33 Súpisová
položka: 30 chladiaca vitrína Orion Plug počet: 3 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 526,33 €
súpisová hodnota majetku celkom: 7 578,99 € Súpisová položka: 31 chladiaca vitrína Orion Plug počet:
1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 593,07 € súpisová hodnota majetku celkom: Súpisová položka:
32 chladiaca vitrína Albatros plug počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 587,33 € súpisová
hodnota majetku celkom: 2 587,33 € Súpisová položka: 33 chladiaca vitrína Orion Plug počet: 3
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 593,06 € súpisová hodnota majetku celkom: 7 779,18 € Súpisová
položka: 34 chladiaca vitrína Albatros plug počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 654,06 €
súpisová hodnota majetku celkom: 2 654,06 € Súpisová položka: 35 mraziaca vitrína NF 5000G počet: 1
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 985,06 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 985,06 € Súpisová
položka: 36 chladiaca vitrína Orion Plug počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 618,00 €
súpisová hodnota majetku celkom: 5 236,00 € Súpisová položka: 37 chladiaca vitrína Albatros plug
počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 679,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 679,00 €
Súpisová položka: 38 mraziaca vitrína NF 5000G počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 3 010,00
€ súpisová hodnota majetku celkom: 3 010,00 € Súpisová položka: 39 chladiaca vitrína Orion Plug
počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 617,91 € súpisová hodnota majetku celkom: 5 235,82 €
Súpisová položka: 40 chladiaca vitrína Albatros plug počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2
678,91 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 678,91 € Súpisová položka: 41 klimatizácia počet: 1
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 276,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 276 00 € Súpisová
položka: 42 tangram softvér počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 4 334,00 € súpisová hodnota
majetku celkom: 4 334,00 € Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí obsahovať:
Identifikáciu záujemcu, ponuku kúpnej ceny v eurách, uvedenie, že sa vzťahuje na predmet speňaženia,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom. Záväzná ponuka
záujemcu musí byť doručená včas na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ - Ypsilon PMT, s.r.o. „v konkurze“, Kynceľova 41, 974 01 Banská Bystrica ZÁVAZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ „. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len
jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou
konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť
obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať
ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou pre dané kolo. Ponúknutá kúpna cena pre II. kolo
ponukového konania musí predstavovať minimálne 50% súpisovej hodnoty. V prípade, ak dôjde k stretu
rovnakých ponúk najvyšších navrhovaných ponukových cien dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu. Správca
je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky. JUDr. Pavel Vrška správca
Vo Veľkom Krtíši, dňa 13. novembra 2019
K099044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prečuch Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 423 / 52, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1965
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/741/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/741/2019
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 Banská Bystrica zo dňa 25.07.2019, sp. zn. 2OdK/741/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 148/2019 dňa 02.08.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mgr. Pavol Prečuch,
nar. 30.06.1965, trvale bytom Rúbanisko II 423/52, 984 03 Lučenec (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol
ustanovený Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250
(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 nezistil žiaden speňažiteľný majetok Dlžníka, v dôsledku čoho možno konštatovať, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Mgr. Pavol Prečuch, nar. 30.06.1965, trvale bytom Rúbanisko II 423/52, 984 03 Lučenec, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 14.11.2019
Ing. Ernest Mesároš, správca
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K099045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Chrančoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 491/6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/309/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/309/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5Odk/309/2018 - 12 zo dňa 24.07.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 145/2018 dňa 30.07.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Júlia Chrančoková,
nar. 08. 01. 1965, trvale bytom Sládkovičova 491/6, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej v texte aj ako „dlžník“)
a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu:
S1646.
Správkyňa v OV č. 154/2019, dňa 12.08.2019, pod č. K069955, v zmysle § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnila Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky veriteľov. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo
k speňaženiu všeobecnej podstaty dlžníčky, že neexistujú spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý a že
uplynula lehota 60 dní od vyhlásenia konkurzu, správkyňa pripravila tento rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
podľa ust. § 167u ZKR:
Rozsah uspokojenia prihlásených veriteľov:
Veriteľ:

Prihlásené:

Uznané pre účely rozvrhu:

Slovenská
sporiteľňa,
a.s.,
Tomášikova
48
718,94
Bratislava 832 37, IČO: 00 151 653
€
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
824 96, IČO: 35 792 752
387,36 €
Union zdravotná poisťovňa, a.s. , Karadžičova 10
3 751,52 €
Bratislava 814 53, IČO: 36 284 831
KRUK
Česká
a
Slovenská
republika
s.r.o.,
379,38
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
€
ČR, IČO: 24 785 199

718,94 €
387,36 €
3 751,52 €

uspokojenie
96,67 €
52,09 €
504,46 €

379,38 €

51,01 €

Upozornenie:
V zmysle ust. § 166b ods. 1) ZKR:
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá
právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle ust. § 167u, ods. 2 a ods. 3 ZKR:
Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo
adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca
poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K099046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 237, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/735/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/735/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 26.9.2019 prihláška pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard
Haussmann 1, Paríž, Francúzsko konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713 v celkovej výške
351,28,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K099047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magurová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Detva 96212, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/778/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/778/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 30.09.2019 prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v
Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 v celkovej výške 22,- Eur. Pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K099048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magurová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Detva 96212, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/778/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/778/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 21.10.2019 prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta
3/A, Bratislava IČO: 35 709 332 v celkovej výške 257,79,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K099049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pustý Hrad 590 / 7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1990
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/597/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/597/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená:

Dňa 11.10.2019 prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 2831/21, 814 99
Bratislava IČO: 35776005 v celkovej výške 315,55,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

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

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K099050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 542 / 15, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1977
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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Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1097/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1097/2018
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):
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Martin Bartoš, nar. 13.04.1977, Školská 542/15, 976 52 Čierny Balog, 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 12.11.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Home Credit Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.
Home Credit Slovakia, a.s.

IČO:
36234176
36234176
36234176

Ulica:
Teplická
Teplická
Teplická

Číslo:
7434/147
7434/147
7434/147

Obec
Piešťany
Piešťany
Piešťany

PSČ:
921 22
921 22
921 22

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
418,71 €
117,02 €
145,64 €

Insolvency services, k.s., správca

K099051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Angyalova ulica 427 / 51, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/508/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/508/2018
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
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.06.2018, sp. zn.4Odk/508/2018 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ján Frič, nar. 03. 04. 1955, trvale bytom Angyalová 427/51, 967 01 Kremnica; obchodné meno
Ján Frič, s miestom podnikania Angyalová 427/51, 967 01 Kremnica, IČO: 12 607 436 (ďalej len „Dlžník“).
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.01.2019, sp. zn.4Odk/508/2018 súd do funkcie správcu
ustanovil Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250
(ďalej len „Správca“).
Podľa § 167v 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“) platí: „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 konštatuje, že k dnešnému dňu, t.j. 14.11.2019 nebola do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka
doručená žiadna prihláška pričom ubehlo viac ako 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka Ján Frič, nar. 03. 04. 1955, trvale bytom Angyalová 427/51, 967 01 Kremnica; obchodné meno Ján Frič, s
miestom podnikania Angyalová 427/51, 967 01 Kremnica, IČO: 12 607 436 KONČÍ, nakoľko zistil, že sa do 90
dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 14.11.2019
Ing. Ernest Mesároš, správca

K099052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Packo – TEMAX-KOVO, nar. 1.3.1967
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 122/19, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 415 288
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2017 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dňa 12.08.2019 v Obchodnom vestníku č. 154/2019 pod číslom K069954 bolo správkyňou zverejnené oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty dlžníka: František Packo, nar. 01. 03. 1967, trvale bytom Lipová 122/19, 966 11 Trnavá Hora;
obchodné meno František Packo – TEMAX-KOVO, so sídlom Lipová 122/19, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 43
415 288, v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod spis. zn.: 4OdK/351/2017.
Správkyňa konkurznej podstaty, po zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistila, že nie je možné zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty, nakoľko náklady konkurzného konania prevyšujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K099053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog -, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/954/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/954/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca
úpadcu: Tatiana Švantnerová, nar. 05.01.1974, bytom obec Čierny Balog, 976 52 Čierny Balog, korešpondenčná
adresa Cintorínska 188/8, 977 01 Brezno, 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, a to na účet vedený v Tatra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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banka, a.s., č. ú. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4904 5263, SWIFT: TATRSKBX, s doplňujúcou poznámkou:
Tatiana Švantnerová, kaucia popretie pohľadávky 2OdK/954/2019.

K099054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Švantnerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog -, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/954/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/954/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn. 2OdK/954/2019 zo dňa 04.11.2019 (zverejnenie v OV
220/2019 14.11.2019) bol na majetok dlžníka Tatiana Švantnerová, nar. 05.01.1974, bytom obec Čierny Balog,
976 52 Čierny Balog, korešpondenčná adresa Cintorínska 188/8, 977 01 Brezno, vyhlásený konkurz a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J.A. Komenského
18B, 974 01 Banská Bystrica.
Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných
dňoch v čase od 08.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom na: ak.fabriciusova@gmail.com alebo telefonicky na tel.č. : 0902
052 432.

K099055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čunderlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 8, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1974
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/884/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/884/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

V Rimavskej Sobote dňa 14.11.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K099056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szaniszlo Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1534 / 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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

zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne
zrážka zo Sociálnej poisťovne

1.6.17
2.6.17
3.7.17
1.8.17
4.9.17
2.10.17
2.11.17
1.12.17
2.1.18
1.2.18
1.3.18
3.4.18
12.4.18
2.5.18
1.6.18
2.7.18
1.8.18
3.9.18
1.10.18
2.11.18
3.12.18
2.1.19
1.2.19
1.3.19
1.4.19
2.5.19
3.6.19
1.7.19
1.8.19
2.9.19
10/2019
11/2019

70,57 €
1,26 €
70,77 €
70,30 €
70,30 €
70,30 €
70,30 €
70,30 €
70,30 €
70,30 €
73,10 €
73,10 €
1,71 €
73,34 €
73,34 €
73,34 €
73,34 €
71,47 €
71,47 €
71,47 €
71,47 €
71,47 €
71,47 €
75,14 €
75,37 €
75,17 €
75,17 €
75,17 €
75,17 €
73,46 €
73,46 €
73,46 €

K099057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anderko Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 542/7, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/251/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/251/2018
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
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa10.07.2018, sp. zn. 5OdK/251/2018 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 135/2018 dňa 16.07.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Juraj Anderko, nar.
10. 05. 1956, trvale bytom SNP 542/7, 050 01 Revúca (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej len
„Správca“).
Podľa § 167v 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“) platí: „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 konštatuje, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka nebola do konkurzu vyhláseného na
majetok Dlžníka doručená žiadna prihláška.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Juraj Anderko, nar. 10. 05. 1956, trvale bytom SNP 542/7, 050 01 Revúca KONČÍ, nakoľko zistil, že
sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
Ing. Ernest Mesároš, správca

K099058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoň Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Pilárika 989 / 2, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2017 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
Ing. Ernest Mesároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250, správca
dlžníka Milan Ostrihoň, nar. 12.07.1972, trvale bytom Štefana Palárika 989/2, 962 23 Očová 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 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky
nasledovných veriteľov:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Tatra-Leasing, s.r.o.

31 326 552 Černyševského

50

R Collectors s.r.o.

8/A

Slovenská konsolidačná, a.s.

50 094 297 Dvořákovo
nábrežie
35776005 Cintorínska

Slovenská konsolidačná, a.s.

35776005 Cintorínska

21

Všeobecná zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta
a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta
a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta
a.s.

Číslo: Obec

21

2
2
2

PSČ: Štát

Bratislava 851 01 Slovenská
republika
Bratislava 811 02 Slovenská
republika
Bratislava 814 99 Slovenská
republika
Bratislava 814 99 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
4 940,53 €
7 631,92 €
89,62 €
74,49 €
2 593,35 €
340,12 €
230,08 €
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a.s.
Všeobecná
a.s.
Všeobecná
a.s.
Všeobecná
a.s.
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zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

zdravotná poisťovňa, 35937874 Panónska cesta

2

Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika
Bratislava 851 04 Slovenská
republika

Deň vydania: 19.11.2019
1 362,40 €
54,61 €
57,68 €
57,68 €
57,68 €
57,68 €
57,68 €
57,68 €
57,68 €

Ing. Ernest Mesároš, správca

K099059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1612 / 9, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1975
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/341/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/341/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Renáta Bartošová, Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Do Doliny 1612/9, 976 52 Čierny Balog IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 06.06.1975 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 4OdK/341/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/341/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany,
doručenej správcovi dňa 13.11.2019, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa
24.05.2019, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

Pohľadávka č. 1 vo výške 425,20 EUR, z toho istina vo výške 391,12 EUR a úroky z omeškania vo výške 34,08
EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Platobný rozkaz zo dňa 3.1.2013, č. k. 2Ro/1038/2012 (úverová zmluva č.
5703152572)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 2 vo výške 118,83 EUR, z toho istina vo výške 109,31 EUR a úroky z omeškania vo výške 9,52
EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Platobný rozkaz zo dňa 31.7.2013, č. k. 1Ro/486/2013 (úverová zmluva č.
3611201534)
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 3 vo výške 147,89 EUR, z toho istina vo výške 136,04 EUR a úroky z omeškania vo výške 11,85
EUR.
Právny dôvod vzniku pohľadávky: FA: Platobný rozkaz zo dňa 6.8.2013, č. k. 3Ro/481/2013 (úverová zmluva č.
3807036745)
Poradie: iná pohľadávka
V Bratislave, dňa 14.11.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K099060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ostrihoň Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Pilárika 989 / 2, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2017 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12.09.2017, sp. zn. 2OdK/276/2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 182/2017 dňa 25.09.2017 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Ostrihoň, nar.
12.07. 1972 trvale bytom Štefana Palárika 989/2, 962 23 Očová (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bol
ustanovený Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250
(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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 nezistil žiaden speňažiteľný majetok Dlžníka, v dôsledku čoho možno konštatovať, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca z tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Milan Ostrihoň, nar. 12.07. 1972 trvale bytom Štefana Palárika 989/2, 962 23 Očová, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 14.11.2019
Ing. Ernest Mesároš, správca

K099061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazi Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/922/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/922/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Ján Lazi, nar. 01.01.1992, trvale bytom Vladimíra Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa, v konaní o
oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn.: 5OdK/922/2019, oznamuje
osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie treba
dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej
adrese: stela.chovanova@gmail.com.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K099062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mačudová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 2/5604, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/468/2017 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/468/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250, správca
dlžníka Veronika Mačudová, nar. 04. 08. 1984, trvale bytom Cintorínska 2/5604, 984 01 Lučenec, obchodné
meno: Veronika Mačudová, s miestom podnikania Horná Strehová 89, 991 02 Horná Strehová, IČO: 40448096
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej
prihlasovacej
lehoty
na
prihlásenie
pohľadávok bola
správcom
do
zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Slovenský plynárenský priemysel, 35
a.s.
256
Slovenský plynárenský priemysel, 35
a.s.
256

Ulica:
815
815

Číslo: Obec

Mlynské nivy 44/a
Mlynské nivy 44/a

PSČ:

Štát

Slovenská
republika
Slovenská
Bratislava 825 11
republika
Bratislava 825 11

Prihlásená
suma

suma

–

Celková

563,04 €
10,43 €

Ing. Ernest Mésároš, správca

K099063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazi Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/922/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/922/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Chovanová správca dlžníka: Ján Lazi, nar. 01.01.1992, trvale bytom Vladimíra Clementisa 197, 981
01 Hnúšťa, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn.
5OdK/922/2019, a vedenej pod spisovou značkou správcu 5OdK/922/2019 S1612, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu v tvare IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036.
Poučenie:
§ 167l Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 Popretie a zistenie pohľadávky
(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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
(9) Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
(11) Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo
výške základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak
navrhovateľ preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o
určení popretej pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
(13) Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
(14) V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky,
ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
(15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
(16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
(18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K099064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazi Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/922/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/922/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Ján Lazi, nar. 01.01.1992, trvale bytom Vladimíra Clementisa 197, 981
01 Hnúšťa („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bolo Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 5OdK/922/2019 - 12, zo dňa 24.09.2019, IČS: 6119363259, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
189/2019, dňa 01.10.2019, pod zn. K087210, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
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)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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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)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Ján Lazi, date of birth 01.01.1992, adress Vladimíra
Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská
Bystrica (Slovakia) No. 5OdK/922/2019 dated 24.09.2019, it was published in the Commercial bulletin No.
189/2019 from 01.10.2019, K087210 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.
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 regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
JUDr.
správca (trustee)

Stela

Chovanová

K099065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Szabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bašta 168, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/379/2017 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/379/2017
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250, správca
dlžníka: Magdaléna Szabová, nar. 08.11.1943, trvale bytom Nová Bašta 168, 980 34 Nová Bašta (ďalej len
„Dlžník“) v súlade s ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s §167p ods. 1 ZKR vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj všetkého nehnuteľného majetku (pozemkov) patriaceho do
všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2018 zo dňa
12.12.2018 (K094768) a v Obchodnom vestníku č. 108/2018 zo dňa 06.06.2018 (K039641)(ďalej len
„Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú. Správca nezodpovedá za prípadné
vady Nehnuteľností.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE 2 kolo – Magdaléna Szabová – NEHNUTEĽNOSTI 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 14:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 14:00 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 ktorom sa oznam zverejní). 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 Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK90 0900 0000 0051 3929
4966, BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu). 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“. 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 Nehnuteľností (vrátane výšky prevádzaného spoluvlastníckeho podielu),
6. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov 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 kópie
11. kontaktné údaje na záujemcu (e-mailová adresa, telefónne číslo) za účelom komunikácie záujemcu a
správcu pre prípad, že ponuka záujmecu bude víťazná.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Správca upozorňuje záujemcov na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok
ustanovených v § 167r ZKR.
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.
Ing. Ernest Mésároš, správca

K099066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalov Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1992
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/886/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/886/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

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

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K099067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K 75/2016 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 75/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré sa uspokojujú zo všeobecnej podstaty
a zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré sa uspokojujú z oddelenej podstaty a zámer zostaviť návrh
výťažku zo všeobecnej podstaty ako aj rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. V konkurznej veci vedenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K75/2016 úpadcu Milan Gašpar, nar. 28. 6. 1957, bytom
962 12 Detva, A. Hlinku č. 903/6 správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré budú
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré budú
uspokojené z oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty a rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. Poučenie: ( § 96 ods. 1 a 4 ZKR ) zástupca
veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení pohľadávok proti podstatám 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. JUDr. Pavel Vrška, správca
K099068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 29/2015 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 29/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré sa uspokojujú z oddelenej podstaty a
zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp. zn. 1K 29/2015 úpadcu Iveta Sisková, nar.23. 5. 1964, bytom A. Nográdyho č.
1376/5, 960 01 Zvolen správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré budú uspokojené z
výťažku z oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty. Poučenie: ( § 96 ods. 1 a 4 ZKR ), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o
zostavení pohľadávok proti podstatám 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. JUDr. Pavel Vrška, správca
K099069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrmo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Súmedzí 197/12, 966 21 Lovča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1953
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/765/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/765/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Peter Hrmo, nar. 22.12.1953, Na Súmedzí
197/12, 966 21 Lovča, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka
na osobnom stretnutí dňa 03.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K099070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesná Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 205/5, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdS/8/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdS/8/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca Dlžníka Mária Lesná, nar. 09.03.1970, trvale bytom Školská 205/5, 059 92
Huncovce oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na adrese
Levočská 866, 058 01 Poprad v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0948 050 685 , alebo na e-mailovej adrese lubica.greguskova@gmail.com.
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K099071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balažovič Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 943 / 30, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1961
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/438/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/438/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3. kolo
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty dlžníka Zdenek Balažovič, nar. 05.07.1961, Zámočnícka 943/30, 068 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Medzilaborce, sp. zn. 2OdK/438/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje zahájenie verejného ponukového konania 3. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV197/2019 zo dňa
11.10.2019:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - OPEL VECTRA 2.0 16V CDX/-/-, VIN: WOL000036V5162784, EČ: ML686AJ,
farba: modrá metalíza svetlá, rok výroby: 1997, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: bydlisko
dlžníka
Dôvod zapísania:§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu
Deň zápisu:07.10.2019
súpisová hodnota:100,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. 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: 2OdK/438/2019. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K099072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tutko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/417/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/417/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3. kolo
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty Vladimír Tutko, nar. 02.10.1974, Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov, sp.
zn. 2OdK/417/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje zahájenie
verejného ponukového konania 3. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do konkurznej podstaty
podľa zverejneného súpisu oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku OV197/2019 zo dňa 11.10.2019:
Číslo súpisovej zložky 1
Súpisová zložka majetku: Hnuteľné vec
Č.
Opis hnuteľnej veci
záp.
Ford Focus C-Max
1.
VIN: WF0MXXGCDM4K77326
EČ: PP866DB

Súpisová hodnota / mena

rok výroby

Deň zaradenia

Spoluvlast podiel
dlžníka

Stav

600 €

2004

31.07.2019

1/1

Nepojazdné

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. 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: 2OdK/417/2019. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K099073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lenartov 191, 086 06 Lenartov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/673/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/673/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Martin Bilý, nar. 15.08.1979, trvale bytom 086 06 Lenartov 191 týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K099074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágnerová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 654/24, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/701/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/701/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Lucia Vágnerová, nar.
22.12.1977, trvale bytom Školská 654/24, 093 02 Vranov nad Topľou, SR, (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85
ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje, že mu po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
PrimaBanka Slovensko, a.s., Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina

vo výške 7.301,00.

Správca prihlášku zaevidoval a ďalej postupoval v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

K099075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Holub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/726/2018-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/726/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka Lukáš Holub, nar. 01.12.1988, K Starej tehelni 9,
080 01 Prešov týmto v súlade s § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky doručenú správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Poradové
č.
pohľadávky
zozname:
Prihlásená suma:

BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
v

11
214,73
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej osoby, Karadžičova 2, Bratislava, IČO:
47258713

Veriteľ:
Poradové
č.
pohľadávky
zozname:
Prihlásená suma:
Veriteľ:
Poradové
č.
pohľadávky
zozname:
Prihlásená suma:

v

12
1749,28
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 34575951

v

13,14
1895,42 , 5618,39

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K099076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Dzuričková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 4, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/788/2018 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/788/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca v konkurze na majetok dlžníka Judita Dzuričková oznamuje, že po splnení
rozvrhu výťažku sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 14.11.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K099077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čurma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2517/33, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/163/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/163/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní 2. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ján Čurma, nar. 02.12.1975, trvale bytom SNP 2517/33, 066 01 Humenné v
konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 1OdK/163/2017, v
súlade s ustanovením §167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, a to hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 75/2019 dňa 16.04.2019 pod č. K032301, a to:

Č.
súp.
pol.

Typ súpisovej
Pribl.
Popis hnuteľnej
položky
rok
veci
majetku
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvl.podiel
úpadcu

Počet
kusov

Cena
kus
EUR

1

Hnuteľná
Osobné vozidlo
vec/súbor
FORD GALAXY, 2003
hnuteľných vecí EČ HE743BZ

vysoký

1/1

1

3000,00

Súpisová
za
hodnota
v
majetku
EUR
3000,00

Dôvod/deň
v zapísania
§ 67 ods.1/a
ZKR
11.01.2018

nasledujúcim spôsobom:

a) správca uskutoční speňaženie predmetnej hnuteľnej veci v ponukovom konaní, a to zverejnením oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
b) podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370,
c) hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať tak, že minimálna
cena ponuky je znížená o 25% súpisovej hodnoty (zo sumy 3.000,- Eur), čo predstavuje sumu 2.250,- EUR,
d) ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu (IBAN Kód):
SK69 0900 0000 0004 62674405 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu,
e) ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1OdK/163/2017 S1159 KONKURZ – osobné vozidlo FORD GALAXY - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01
Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f) súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 100 %,
g) každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
h) obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
0907 945 370,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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i) otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j) správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk,
k) podľa § 167r odsek 1 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tomto prípade nepoužijú. Podľa § 167r odsek 2 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe v ponukovom konaní
alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
l) v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty,
m) záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia a nebolo oprávnenou osobou
uplatnené právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR, je povinný na výzvu správcu, ktorá mu
bude správcom zaslaná po uplynutí lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, do 10 dní
odo dňa doručenia výzvy správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť celú ním
navrhovanú kúpnu cenu (zábezpeka vo výške 100 % sa započíta na kúpnu cenu),
n) podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny na
bankový účet (IBAN Kód): SK69 0900 0000 0004 62674405, vedený v SLSP, a.s.,
o) v prípade neúspešného ponukového konania v 2. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje
3. kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty.
p) v zmysle § 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.
JUDr. Daniel Fink, správca

K099078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čurma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2517/33, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/163/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/163/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní 2. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ján Čurma, nar. 02.12.1975, trvale bytom SNP 2517/33, 066 01 Humenné v
konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 1OdK/163/2017, v
súlade s ustanovením § 167n a §167p ZKR vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to nehnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného v
Obchodnom vestníku 75/2019 dňa 16.04.2019 pod č. K032301, a to:
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Č.
Číslo
Súpisová
súp.
parcely
položka
pol.
CKN

Druh
Výmera Štát Obec
pozemku

2

Orná pôda

pozemok

5559

1800
m2

Bánovce
SR nad
Ondavou

Okres

Kat.
územie

Bánovce
Michalovce nad
Ondavou

Deň vydania: 19.11.2019

Súpisová
Dôvod/Deň
List
Spoluvl. hodnota
zapísania
vlastníctva podiel
majetku v
majetku
EUR
§ 67 ods.1/a
1499
1/1
900,00
ZKR
11.01.2018

nasledujúcim spôsobom:
a) správca uskutoční speňaženie predmetnej nehnuteľnej veci v ponukovom konaní, a to zverejnením oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
b) podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370,
c) nehnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 2 sa bude speňažovať tak, že
minimálna cena ponuky je znížená o 25 % súpisovej hodnoty (zo sumy 900,- Eur), čo predstavuje sumu 675,00
EUR,
d) ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu (IBAN Kód):
SK69 0900 0000 0004 62674405 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu,
e) ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1OdK/163/2017 S1159 KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené
po uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f) súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu
vo výške 100 %,
g) každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
h) obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
0907 945 370,
i) otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
nehnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j) správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk,
k) podľa § 167r odsek 1 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť
majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tomto prípade nepoužijú. Podľa § 167r odsek 2 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe v ponukovom konaní
alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
l) v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
nehnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty,
m) záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia a nebolo oprávnenou osobou
uplatnené právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR, je povinný na výzvu správcu, ktorá mu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bude správcom zaslaná po uplynutí lehoty na uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, je povinný
do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a v tejto lehote uhradiť celú ním
navrhovanú kúpnu cenu (zábezpeka vo výške 100 % sa započíta na kúpnu cenu),
n) podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej nehnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny
na bankový účet (IBAN Kód): SK69 0900 0000 0004 62674405, vedený v SLSP, a.s.,
o) v prípade neúspešného ponukového konania v 2. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje
3. kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty.
p) v zmysle § 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.
JUDr. Daniel Fink, správca

K099079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petro Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 2103 / 19, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/277/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/277/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Ján Petro, nar. 08.06.1979, trvale bytom Letná 2103/19, 093 02
Hencovce týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
Prima banka Slovensko, a. s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, 010 11 Žilina v celkovej výške 4.756,28 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K099080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pušková Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 419/7, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/355/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/355/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Ružena Pušková, nar. 15.08.1961, trvale bytom Kufajka 419/47, 059
40 Liptovská Teplička týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa:
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Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava v celkovej výške 848,62 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K099081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masica Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 6482 / 4, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1979
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/642/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/642/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty dlžníka (ďalej len „Správca“): Mgr. Marcel Masica, nar. 20.01.1979, bytom Smreková 4,
080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
5OdK/642/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o tieto súpisové zložky majetku:
Súpisové zložky majetku
Číslo súpisovej
Deň
zápisu Súpisová
Súpisová zložka - popis
zložky
majetku
hodnota /EUR/
Finančné prostriedky Dlžníka, ktoré sa nachádzali na bankovom
2
účte IBAN: SK57 5900 0000 0029 0392 6401
14.11.2019
1643,83

Dôvod zapísania
majetku
vlastníctvo Dlžníka

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, komplementár

K099082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karná 105, 067 45 Karná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/585/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/585/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníčky Jana Ferencová, nar.
09.10.1968, bytom Karná 105, 067 45 Karná, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 13.08.2019 pod sp. zn.
5OdK/585/2019 končí, keďže sa žiadny veriteľ neprihlásil do 90 dní od vyhlásenia konkurzu t.j. do 11.11.2019.
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V Prešove dňa 14.11.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K099083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 586 730
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V reštrukturalizácii dlžníka STRAPEX SLOVAKIA, s.r.o., ktorá bola Okresným súdom Prešov povolená dňa
30.05.2019 pod sp. zn. 2R/1/2019, podľa § 128 ods. 5 ZKR zverejňujem zápisnicu z 3. zasadnutia veriteľského
výboru, na ktorom sa rozhodovalo o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu:

Obchodné meno dlžníka: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo dlžníka: Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO dlžníka: 45 586 730
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu: Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu: 2R/1/2019

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov,
ktoré sa konalo dňa 11.11.2019, na adrese, ˝Reštaurácia“ Súkromnej strednej školy hotelierstva a gastronómie
„Mladosť“ Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov, so začiatkom o 14.00 hod., za osobnej účasti správkyne JUDr. Mgr.
Zuzana Slávikovej.
Program:
1. Otvorenie (prezentácia, oboznámenie členov VV s programom zasadnutia)
2. Oboznámenie VV s aktuálnou obchodnou a finančnou situáciou.
3. Rokovanie o reštrukturalizačnom pláne (schvaľovanie RP).
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4. Diskusia.
5. Ukončenie zasadnutia.

1. Otvorenie, (prezentácia členov veriteľského výboru a oboznámenie s programom zasadnutia VV).
Prítomné osoby:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková - správkyňa
FIAS, s.r.o. – predseda veriteľského výboru
Sociálna poisťovňa – člen veriteľského výboru
Bc. Ján Drotár – člen veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru privítal členov veriteľského výboru, privítal aj správkyňu Mgr. JUDr. Zuzanu
Slávikovú a otvoril 3. zasadnutie veriteľského výboru vo veci reštrukturalizácie dlžníka STRAPEX SLOVAKIA s.r.o,
IČO: 45 586 730, sídlo Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou.
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov VV s programom zasadnutia VV a dal hlasovať, kde všetci
členovia VV jednomyseľne odhlasovali navrhovaný program zasadnutia VV.

2. Oboznámenie VV s aktuálnou obchodnou a finančnou situáciou.
Predseda VV oboznámil VV s finančnou situáciou dlžníka. Finančná situácia spoločnosti STRAPEX SLOVAKIA
s.r.o. je porovnateľná so situáciou pri 2. zasadnutí VV, kde nedošlo k splneniu podmienok, ako je vyplatenie
odmeny správkyne, úhrada prednostných platieb.
Predseda VV pozval dlžníka na 3. Zasadnutie VV, kde mal dlžník deklarovať svoje obchodné aktivity,
odprezentovať spôsob plnenia voči veriteľom a zdokumentovať zmluvy a objednávky. Dlžník sa dostavil na miesto
konania 3. VV ale musel súrne odcestovať za obchodným partnerom do Košíc, takže 3. Zasadnutia sa
nezúčastnil.

3. Rokovanie o reštrukturalizačnom pláne (schvaľovanie RP).
Reštrukturalizačný plán bol doručený predsedovi VV 28.10.2019 e-mailom. Predseda VV dal rokovať
o reštrukturalizačnom pláne, kde boli prejdené všetky body RP postupne. VV sa zhodol na fakte, že RP je neúplný
a nešpecifikuje informácie o plnení dlžníka voči veriteľom. Dlžník v RP neopisuje odkomunikovanú výšku a spôsob
plnenia pohľadávok, systémové zmeny pre udržanie a plnenie jednotlivých pohľadávok a iné formálne nedostatky,
ktoré nie sú v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.
Predseda dal hlasovať o schválení alebo zamietnutí RP:
VV jednomyseľne zamietol reštrukturalizačný plán.

4. Diskusia.
Od členov VV a správkyne padlo veľa návrhov a postupov pri riešení vzniknutých problémov, ktoré vznikli z
dôvodu, že si dlžník neplní svoje záväzky. Boli prerokované všetky obchodné, finančné, právne ale aj reálne fakty,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré ovplyvňujú splnenie záväzkov dlžníka.
Boli predložené aj skutočnosti, že dlžník dlhodobo nespolupracuje do mieri, aby si plnil svoje záväzky, ktoré
vyplývajú z tohto inštitútu. Taktiež dôležitý fakt je, že dlžník nesplnil rozhodnutie VV z 2. Zasadania a to, že uhradí
všetky prednostné platby k 28.10.2019, kde tak neurobil.

5. Ukončenie zasadnutia.
Predseda VV v prítomnosti správkyne reštrukturalizácie na záver skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body
programu zasadnutia. Predseda VV sa poďakoval členom VV a správkyni reštrukturalizácie za ich prítomnosť
a zasadnutie ukončil o 16.00 hod.

Zápisnicu spísal: Ing. Dušan Kožený, konateľ predsedu VV

V Prešove dňa 14.11.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
reštrukturalizačný správca

K099084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIVOJA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice slovenskej 7 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 261 687
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľné veci
Súpisová zložka
majetku

Popis

Rok výroby Stav opotrebovanosti

2

Osobné motorové vozdilo zn. VW Passat
Variant
Stroj na lepenie švov

1998

3

Kompenzačný elektrický rozvádzač

2016

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pneumatický lis Perma 1
Píla rezačka KM 380 05
Šijací stroj OW/EZY/MO-2316N
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1

2007

zodpovedajúci bežnému
opotrebeniu
nefunkčný
zodpovedajúci bežnému
opotrebeniu
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované

Súpisová
hodnota
3 850,00 €
50,00 €
600,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-4
Šijací stroj Ardmel A 571 P
Vyšívací automat Barudan
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5550-6
JUKI šijací stroj DDL-5530
Kompresor ROLL-AIR 1000 AE Orlik
Šijací stroj gombikovač Brother
Kopírka Toshiba CAL 877664
Rezačka KM Mack 179438
Priem šijací stroj dierkovač Brother
Priem šijací stroj uzáverovač Brother
Priem šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Priem šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Priem šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Priem šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Šijací stroj JUKI DLN-5410N-7
Rezačka KM - KS Eastmen AA-Cuter
Podlepovací lis Mayer APN 1150
Sušička Air Dryer
Ultrafilter - SF
Šijací stroj JUKI-SRN DLN-5410N-7
Šijací stroj PFAFF 461 334200
Šijací stroj PFAFF 461 334195
Šijací stroj JUKI 2314 N4NIT BD4-300
Vyvíjač pary VEIT 230
Polohovací stroj Lapub 9008460
Kompresor Atlas cofco All 276878

Iná majetková hodnota
Súpisová zložka majetku
48
49

1996
1996
1997
1996
1996
1996
1996
1997
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2001
2002
2002
2003
2004
2001
2004
2004
2004
2004

Popis
Hotové peniaze v eurách
Hotové peniaze v eurách
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opotrebované
opotrebované
nefunkčný
nefunkčný
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované
opotrebované

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Súpisová hodnota
51,83 €
619,97 €

K099085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopata Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselá 8515 / 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/407/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/407/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ján Sopata, nar. 02.01.1993, trvale bytom Veselá 3, 080 01
Prešov, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje konkurzným veriteľom svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom
vestníku už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil
v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť. (Ing. Marta Prigancová, správca)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrindová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Papierňou 1484/56, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/457/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/457/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Emília Hrindová, nar. 30.04.1954, Pod Papierňou 1484/56, 085
01 Bardejov, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje konkurzným veriteľom svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom
vestníku už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil
v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K099087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bibiána Diabelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Batizovce 0, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/652/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/652/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Bibiána Diabelková, nar. 05.07.1988, 059 35 Batizovce, v súlade s § 167l
ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 13.11.2019 zapísaná do zoznamu pohľadávka
veriteľa Quantum Credit a.s., Prievozská 4D, Bratislava, IČO: 47 248 980, v celkovej sume 1478,72 €.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K099088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kelemanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1463/23, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/523/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/523/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Monika Kelemanová, nar. 12.09.1979, trvale bytom Študentská 1463/26,
069 01 Snina, v súlade s § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 12.11.2019
zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa BENCONT INVESTMENTS, s.r.o, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 36 432 105, v celkovej sume 832,64 €.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K099089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markovičová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 467/10, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/359/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/359/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Koľveková, správca dlžníka: Jarmila Markovičová, narodená: 12.05.1967, bytom: Nám. Oceliarov
467/10, 040 15 Košice v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Koľveková, správca

K099090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Ondrejčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 24, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/15/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/15/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jozef Urbánek, správca podstaty dlžníka: Emília Ondrejčová, nar. 22. 8. 1961, bytom: Čordákova 24, 040
01 Košice v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz po splnení
rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
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JUDr. Jozef Urbánek, správca

K099091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka 53:
Finančná hotovosť: 88,14 €;
Deň zapísania: 14.11.2019;
Súpisová hodnota: 88,14 €
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR - Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu.

V Košiciach, dňa 14.11.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K099092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 611/59, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/407/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/407/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Gizela Demeterová, nar. 3. 11. 1962, bytom: L. Kossutha 611/59, 077 01 Kráľovský
Chlmec, podnikajúca pod obchodným menom: Gizela Demeterová-súkromná podnikateľka, s miestom podnikania:
L. Kossutha 611/59, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO:34 873 180, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.
5. 2017, správca týmto oznamuje nasledovné :
Dlžník má v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nehnuteľnosti evidované na LV č. 3175, kat. územie:
Kráľovský Chlmec, obec: Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, vedené na Okresnom úrade Trebišov, odbor
katastrálny a to: byt č. 14 na 2. posch., vchod č. 59 v bytovom dome súp. č. 611, stojacom na parcele reg. „C“
parc. č. 688/10, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parc. č. 688/10. Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 217/2019 dňa 11. 11. 2019. Súpisová hodnota majetku (obydlia dlžníka) bola určená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom vo výške 3 500,- €
Na vyššie uvedené nehnuteľnosti si dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podľa § 167h ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý
nemožno postihnúť v exekúcii. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia pripadajúca na dlžníka je 10 000,-€.
Podľa § 167o ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
Vzhľadom na vyššie uvedené správca má za to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť.
V prípade záujmu veriteľov na uplatnenie práva podľa § 167o ods. 2 ZKR týmto správca vyzýva veriteľov dlžníka,
aby do 20 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia predložili správcovi znalecký posudok na hodnotu
nehnuteľností, pričom následne záujemcovi bude oznámená výška preddavku na zaplatenie na odmenu notára
v súvislosti s overením priebehu dražby. V opačnom prípade, bude konkurz na dlžníka ukončený v zmysle ust. §
167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K099093
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: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803
počet uplatnených pohľadávok: 3
celková suma prihlásených pohľadávok: 16490,88 EUR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K099094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kurilla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1150/39, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1972
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/102/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Štefan Kurilla, narodený: 15.09.1972,
bytom: Čsl. armády 1150/39, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kurilla - ARGOS, s
miestom podnikania: Zimná 1641, 075 01 Trebišov, IČO: 37 536 966, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 30.05.2014, (ďalej len „Dlžník“) v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
26OdK/102/2019 oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

K099095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 193 / 18, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/253/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/253/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31OdK/253/2019-22 zo dňa 27.05.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Vladimír Dandáš, narodený: 07.10.1968, bytom: Za mostom 193/18, 076 17 Nižný Žipov a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1763 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 104/2017 dňa 31.05.2019, pod podacou
značkou „K046233“.
Po speňažení majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka, zostavení nákladov konkurzu a zverejnení
zámeru zostaviť rozvrh výťažku správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a nie je možné
zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K099096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pavlištová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maurerova 157/14, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1987
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/372/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/372/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Jana Pavlištová, narodená:
20.06.1987, bytom: Maurerova 157/14, 040 22 Košice, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 32OdK/372/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K099097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lucia Forgáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magnezitárska 2088/27, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1982
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/335/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/335/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Mgr. Lucia Forgáčová, narodená:
30.03.1982, bytom: Magnezitárska 2088/27, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, v oddlžení konkurzom vedenom
na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/335/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K099098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišulák Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 209 / 29, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/390/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/390/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka Patrik Šišulák, narodený: 10.02.1984, bytom: Hlavná 209/29, 076 15
Veľaty, sp. zn.: 31OdK/390/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 2.
kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka :
Dôvod
Dátum
Súpisová
zápisu
zápisu
hodnota
Osobné motorové vozidlo – DAEWOO LANOS, EČ TV 924 DO, VIN KLATF69YEWB268450, typ § 167h ods.
1. TF69Y/./. , rok výroby: 1999, stav: používané (potrebná výmena oleja, výfuku, bŕzd, rozvodov, 1 ZKR
17.10.2019 500 €
zatlačený spodný podbeh)
Hnuteľné veci

Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v
ponukovom konaní., v zmysle § 167p ZKR.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby)
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Kotus,
Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Patrik Šišulák 2, –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 02.12.2019 vrátane (do 15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
100 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného v VUB, a.s., pobočka Košice, č. účtu : IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005
4398 BIC: SUBA SK BX, Variabilný symbol: 263302019, Poznámka : Patrik Šišulák 2 zálohu vo výške najmenej
100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie
predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude
neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

3. Informácie o predávanom majetku úpadcu budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 - 15.00
hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné
podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený ponuku odmietnuť, ak
zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 03.12.2019 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
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11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až
po doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu,
na víťaznú ponuku sa neprihliada.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K099099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Androvičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 207/79, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1978
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/159/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/159/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Miroslava Androvičová, narodená:
10.10.1978, bytom: Národná trieda 207/79, 040 01 Košice, (ďalej len „Dlžník“) v oddlžení konkurzom vedenom na
Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/159/2019, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K099100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pinte
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 104/9, 075 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/413/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/413/2019
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.

JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom Mlynárska 15 , 040 01 Košice ako správca dlžníka – : Jozef Pinte, narodený:
30.05.1977, bytom: Dukelských hrdinov 104/9, 076 43 Čierna nad Tisou, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka
tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet ponukového konania:
Por.

Popis:

Druh, deň a dôvod zapísania:

Súpisová hodnota
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Osobné vozidlo – zn. ŠKODA, OCTAVIA COMBI, typ, verzia:1,9 TDI, farba:
šedomodrá, rok výroby 2004, najazdených cca 260 000,
Poznámka:
·
OMV má osvedčenie o technickej a emisnej kontrole zrealizované
18.06.2019, platné do 18.06.2021

Bližšie informácie o predmetoch
natasa.kucerova@gmail.com .

ponukového

konania

Deň vydania: 19.11.2019

·
·
·

poskytne

v eur:
1.500,- €
hnuteľný majetok,
zapísaný dňa
23.08.2019
majetok vo vlastníctve
úpadcu §167h ods. 1
ZKR

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 26OdK/413/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA/NMV - NEOTVÁRAŤ“
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať elektronicky do schránky správcu, poštou alebo osobne
doručiť do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty JUDr. Nataša Kučerová,
Mlynárska č. 15, 040 01 Košice.
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:
i. pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti,
ii. pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu
totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako
jeden mesiac,
iii. 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,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie
50% 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 určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom
neuzavrel,
h. 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 Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK22
0900 0000 0051 5081 5910, variabilný symbol: 264132019 najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
6. Ak sa predmet ponuky 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. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
7. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis os. vozidla na záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú
určí správca, môže správca už od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo
strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto kola ponukového konania,
alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa
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akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to z dôvodov
na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
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.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do siedmych pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 14.11.2019
Správca JUDr. Nataša Kučerová

K099101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voronič Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baškovce 51, 073 01 Baškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/441/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/441/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Branislav Voronič, nar. 08.06.1985, bytom:
Baškovce 51, 073 01 Baškovce, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Voronič, s miestom podnikania
Baškovce 51, 073 01 Baškovce, IČO: 51 232 171, sp. zn.: 26OdK/441/2019.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K099102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Iľašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 51/25, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1972
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/367/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/367/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Michal Iľašík, nar. 10.11.1972, bytom Majerská 51/25, 076 14 Michaľany,
podnikajúci pod obchodným menom: Michal Iľašík, s miestom podnikania Majerská ulica 51/25, 076 14
Michaľany, IČO: 51 013 461, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2017,
týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 02.05.2019, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa
03.10.2019.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal Iľašík, nar. 10.11.1972, bytom Majerská 51/25, 076 14 Michaľany,
podnikajúci pod obchodným menom: Michal Iľašík, s miestom podnikania Majerská ulica 51/25, 076 14
Michaľany, IČO: 51 013 461, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2017, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal Iľašík,
nar. 10.11.1972, bytom Majerská 51/25, 076 14 Michaľany, podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Iľašík, s miestom podnikania Majerská ulica 51/25, 076 14 Michaľany, IČO: 51 013 461, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2017 ôrka 50, 04049 12 , uznesením Okresného súdu Košice I č.k.
26OdK/367/2019 zo dňa 23.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 144/2019 dňa 29.07.2019, v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 14.11.2019
JUDr. Jozef Vaško, správca

K099103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadáčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarská 38, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/272/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/272/2019
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30OdK/272/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka Hadáčová
Marta nar. 23.12.1950 bytom Kežmarská 38, 040 11 Košice, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K099104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várfalvi Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná ulica 156 / 8, 076 43 Čierna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/354/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/354/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, S 1763, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 07101 Michalovce, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1763 správca dlžníka Ladislav Várfalvi, narodený:
26.03.1965, bytom: Kvetná 156/8, 076 43 Čierna, týmto v súlade s ust. § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K099105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalčíková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 312/1, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdS/3/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdS/3/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 04 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 úpadcu: Zuzana Mihalčíková,
nar. 18.09.1976, bytom Letná 312/1, 076 03 Hraň, týmto v súlade s ustanovením § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
zostavil návrh splátkového kalendára, pričom navrhované percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov je
82,03 %, v lehotách splatnosti podľa ustanovenia § 168f ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára (§ 168d ods. 1 posledná veta
ZKR). Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to
vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov (§ 168d ods. 2 ZKR).

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Alžbetina 41, 040 01 Košice, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť mailom na adrese tstefko@hmg.sk alebo na tel.: +421 908 458 117.

V Košiciach, dňa 14.11.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K099106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šumanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1961
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/103/2018 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/103/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 9OdK/103/2018 zo dňa 21.12.2018 v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Mária Šumanská, nar.: 09.03.1961, bytom: Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len
„Úpadca“), bol do funkcie správcu podstaty ustanovený KONRES k.s., zastúpený: Mgr. Richard Petrov
(komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 47 249 005, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujeme I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Informácie o verejnom ponukovom konaní:
Predmetom výzvy na predkladanie ponúk sú súpisové zložky majetku dlžníka, ktoré sa speňažujú spoločne ako
jeden predmet VPK, a to:
Typ súpisovej zložky majetku:
1.) pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, par. č. 544/13, druh pozemku: trvalý trávnatý
porast, výmera 919 m2, zapísaný na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor,
obec MATYSOVÁ, okres Stará Ľubovňa, katastrálne územie Matysová, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 500,- €.
2.) pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, par. č. 582/4, druh pozemku: vodná plocha,
výmera 15 m2, zapísaný na LV č. 782 vedenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, obec
MATYSOVÁ, okres Stará Ľubovňa, katastrálne územie Matysová, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Súpisová hodnota majetku: 5,- €.
Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice v lehote podľa tohto oznámenia. Záväzná ponuka musí byť
bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe spolu
s poznámkou „Šumanská“. V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada.
Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k.s., správca

K099107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOMIREX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Penažné pohľadávky
Porad
ové
číslo
súpiso

Dlžník
Obchodné
meno / názov

Sídlo / miesto
podnikania /

Štát

súpis
celková
ná
IČO / istin Splatno príslušen suma
hodn
dátum a v €
sť
stvo v € pohľadá
ota v
naroden

právny
dátum dôvod
dôvod
zápisu zaraden
vzniku číslo faktúry
do
ia do
pohľadá
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Deň vydania: 19.11.2019
ota v pohľadá
€
vky

súpisu súpisu

1

Povstanie
českého ľudu
Augustín Mário
Slovakia
24, Košice 22,
040 22

05.04.1
129,
9
99

0,00

-129,99

0

predaj
1900426
tovaru

26.7.2
019

2

Homolova 41,
MGR. Bóriková Bratislava Kristína
Dubravka,
84101

Slovakia

04.04.1
119,
9
99

0,00

-119,99

0

predaj
1900422
tovaru

26.7.2
019

3

Znamenáček
Jiři

Zimná 15,
Košice- sever, Slovakia
4001

04.04.1
34,9
9
9

0,00

-34,99

0

predaj
1900424
tovaru

26.7.2
019

4

COFIDIS SA,
pobočka
zahraničnej
banky

Einsteinova
ulica 11/3677,
5059562 69,1 01.02.1
Slovakia
Bratislava 5,
8
8
9
851 01

0,00

69,18 69,18

predaj
2180229
služieb

26.7.2
019

5

Eden, s. r. o.

Hlavná 70,
Košice

Slovakia

2
3165375
12.01.0
832,
8
7
70

0,00

2 832,70 0,00

predaj
01601574
tovaru

26.7.2
019

6

Eden, s. r. o.

Hlavná 70,
Košice

Slovakia

2
3165375
01.02.0
072,
8
7
72

0,00

2 072,72 0,00

predaj
01601705
tovaru

26.7.2
019

7

Graffex, s.r.o.

Končistá 3,
Košice, 4001

Slovakia

4471245 182, 27.12.1
6
31
8

0,00

predaj
2180210
tovaru

26.7.2
019

8

IMT Smile
media, s.r.o.

Plavecký
1
Štvrtok 546,
4588508
10.12.1
Slovakia
000,
Plavecký
7
8
00
Štvrtok, 900 68

0,00

predaj
1
platobný
1 000,00 000,0
ch
2180188
0
poukážo
k

26.7.2
019

9

Marosport Kft.

Csillaghegyi út
1067638 118, 03.01.1
15-17,
Hungary
7
96
9
Budapest, 1037

0,00

118,96

118,9
6

refakturá
cia
2180213
služby

26.7.2
019

10

SCO Trade,
spol. s r. o.

Južná trieda
3572973 300, 22.11.1
74, Košice, 040 Slovakia
2
00
8
01

0,00

300,00

300,0 predaj
2180177
0
služieb

26.7.2
019

11

SCO Trade,
spol. s r. o.

Južná trieda
3572973 499, 26.12.1
74, Košice, 040 Slovakia
2
14
8
01

0,00

499,14

499,1 predaj
2180205
4
služieb

26.7.2
019

12

SCO Trade,
spol. s r. o.

Južná trieda
3572973 382, 14.01.1
74, Košice, 040 Slovakia
2
02
9
01

0,00

382,02

382,0 predaj
2180226
2
služieb

26.7.2
019

182,31

182,3
1
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13

Námestie SNP
SEVIA - Zdena
20/81,Zvolen Slovakia
Šupolíková
96001

14

Silver Bear SRL

15

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
02.03.1
0,66
5
6

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160015
služby

26.7.2
019

16

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
14.04.1
1,32
5
6

0,00

1,32 1,32

refakturá
cia
2160032
služby

26.7.2
019

17

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
19.05.1
0,66
5
6

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160044
služby

26.7.2
019

18

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
28.07.1
1,32
5
6

0,00

1,32 1,32

refakturá
cia
2160085
služby

26.7.2
019

19

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
18.08.1
0,66
5
6

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160097
služby

26.7.2
019

20

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
30.08.1
0,66
5
6

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160104
služby

26.7.2
019

21

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
26.10.1
0,66
5
6

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160138
služby

26.7.2
019

22

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
21.11.1
0,66
5
6

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160148
služby

26.7.2
019

23

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
03.01.1
0,66
5
7

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2160177
služby

26.7.2
019

24

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
28.02.1
1,32
5
7

0,00

1,32 1,32

refakturá
cia
2170017
služby

26.7.2
019

Ski Park

Grigore Mora
39, Bucuresti,

Opatovská

2
15.01.0
689,
7
98

0,00

2 689,98 0,00

predaj
01601408
tovaru

26.7.2
019

Romani 3067350 361, 07.03.1
a
5
53
4

0,00

361,53 0,00

predaj
20140013
tovaru

26.7.2
019

3658368

29.03.1

refakturá

26.7.2

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

200

ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

25

Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
29.03.1
0,66
5
7

0,00

0,66 0,66

26

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
20.06.1
1,32
5
7

0,00

1,32 1,32

refakturá
cia
2170093
služby

27

Opatovská
Ski Park
cesta 14,
Chlmec, s. r. o.
Košice, 4001

Slovakia

3658368
28.07.1
0,66
5
7

0,00

0,66 0,66

refakturá
cia
2170125
služby

28

ZEGA s.r.o.

Zlatovská 27,
1
3672949
23.11.1
Trencín 5, 911 Slovakia
158,
3
2
05
00

0,00

1 158,00 0,00

29

Podjavorinskej
Kubinec Michal 3334/15,
Slovakia
Vrútky, 038 61

10,0 24.01.1
0
9

0,00

10,00 10,00

30

SCO Trade,
spol. s r. o.

Južná trieda
3572973 417, 25.02.1
74, Košice, 040 Slovakia
2
60
9
01

0,00

31

SCHENKER
s.r.o.

Kopčianska 94,
3132722 64,0 29.03.1
Bratislava, 851 Slovakia
2
4
9
01

0,00

64,04 64,04

32

INSPO spol. s
r.o.

Vieska 71,
Púchov, 2001

Slovakia

1
3161731
26.03.1
070,
0
9
97

0,00

1
1 070,97 070,9
7

33

Klimkovičova
11, KošiceActive life, n.o.
Sídlisko KVP,
4023

Slovakia

4574391 53,6 17.10.1
6
0
6

0,00

53,60 53,60 e-predaj 16010623

417,60

cia
2170031
služby

predaj
20127334
tovaru

predaj
2190003
tovaru

417,6 predaj
2190018
0
služieb

predaj
2190036
služieb

predaj
20190015
tovaru

34

Adam Kovács

Ruzovy haj
1378/26,
Slovakia
Dunajská
Streda, 92901

35

Adrian Álló

Čerešˇový Rad
345, Horná
Slovakia
Potôn, 93036

49,9 13.07.1
9
7

0,00

49,99 49,99 e-predaj 17004173

36

Adriana
Kalmarova

Nová Osada
307, Balog nad Slovakia
Iplom, 99111

10,0 24.12.1
0
8

0,00

10,00 10,00 e-predaj 20086956

37

Adriána
Ondrisova
Fufaľová

22.03.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19140770

Rakytovska
Cesta 13,
BANSKa
BYSTRICA,

Slovakia

-4,24

23.01.1
8

0,00

-4,24 0,00 e-predaj 18120053

4,99
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ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
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26.7.2
67
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písmeno
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97405

38

Adriána
Slivková

Nová Bystrica
797, Nová
Slovakia
Bystrica, 2305

10.04.1
19,9
9
9

0,00

39

Agáta Mihaľová

Školská 78/32,
Slovakia
Jaklovce, 5561

26,9 31.01.1
7
9

0,00

26,97 26,97 e-predaj 19370094

26.7.2
019

40

1.čsl.brigady
Alena Babíková 34, Vrútky,
3861

Slovakia

67,9 24.12.1
8
7

0,00

67,98 67,98 e-predaj 17103391

26.7.2
019

41

Alena Orosová

Ťahynská
865/41,
Pavlovce nad
Uhom, 7214

Slovakia

5,00

24.12.1
8

0,00

5,00 5,00 e-predaj 20086676

26.7.2
019

42

Alenas
Stankova

Na
Krizovatkach
31/b,
Bratislava,
82104

Slovakia

3,99

25.11.1
8

0,00

3,99 3,99 e-predaj 18450892

26.7.2
019

43

Alexandra
Janeková

Moskovská 9,
BANSKa
BYSTRICA,
97404

Slovakia

39,9 13.09.1
9
8

0,00

39,99 39,99 e-predaj 18008579

26.7.2
019

44

Alica Galbava

na vyhliadke
36, Bratislava, Slovakia
84107

99,9 09.04.1
9
9

0,00

99,99 99,99 e-predaj 19003156

26.7.2
019

45

Allianz Sp
Zuzka
Kadlecová

Teplická 67,
Pieštany,
92101

10,0 27.12.1
0
8

0,00

10,00 10,00 e-predaj 20087484

26.7.2
019

46

Magocovska
ALMYA, spol. s 1301/48, Žilina
4641875 14,3 30.12.1
Slovakia
r.o.
- Slovakia, 010
0
6
7
01

0,00

14,36 14,36 e-predaj 170010927

26.7.2
019

47

Brezová 1,
Alojz Michalek Spišská Nová
Ves, 5201

48

Alžbeta
Kovalíková

49

Levočská 2,
Andrea Králová Kežmarok,
6001

Slovakia

-19,99 0,00 e-predaj 1900457

26.7.2
019

Slovakia

2,00

03.08.1
8

0,00

2,00 2,00 e-predaj 18007137

26.7.2
019

Goborova 176,
Slovakia
Rabca, 2944

5,00

13.02.1
8

0,00

5,00 5,00 e-predaj 18001676

26.7.2
019

07.05.1
39,9
7
9

0,00

-39,99 0,00 e-predaj 17040652

26.7.2
019

Slovakia
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50

Andrea
Stefanova

Palarikova 4,
Košice, 4001

Slovakia

16,0 28.11.1
0
7

0,00

16,00 16,00 e-predaj 17220907

51

Andrej Benák

Potvorice 90,
Potvorice,
91625

Slovakia

12.12.1
24,9
7
9

0,00

-24,99 0,00 e-predaj 17450378

52

Andrej
Kočkovský

Modrova 207,
Modrová,
91635

Slovakia

52,9 05.07.1
8
7

0,00

52,98 52,98 e-predaj 17040760

53

Kráľová Nad
Váhom 698,
Aneta Szarková
Slovakia
Králová nad
Váhom, 92591

14.02.1
49,9
8
9

0,00

54

aniko novotna

138, Radvan
nad Dunajom, Slovakia
94638

4,99

24.03.1
6

0,00

4,99 4,99 e-predaj 16360515

55

Anna
Adamišová

Ďanová 165,
Slovakia
Príbovce, 3842

1,01

29.12.1
7

0,00

1,01 1,01 e-predaj 170010596

56

Anna Batkova

Krivec 819,
Hriňová 819,
96205

Slovakia

141, 14.03.1
98
9

0,00

141,98

57

Námestie
Osloboditeľov
Anna Braníková
Slovakia
78, Michalovce,
7101

12.04.1
37,4
9
9

0,00

-37,49 0,00 e-predaj 1900478

58

Anna Čiešková

15.08.1
8

0,00

59

J.c.hronského
Anna Kontrová
10, ZILINA,
Slovakia
Nováková
1001

10.04.1
53,9
9
9

0,00

-53,99 0,00 e-predaj 1900446

60

J.c.hronského
Anna Kontrová
10, ZILINA,
Slovakia
Nováková
1001

10.04.1
69,9
9
9

0,00

-69,99 0,00 e-predaj 1900450

61

Anna Maľová

Sebechov
31/62,
Slovakia
Zvolenská
Slatina, 96201

79,9 01.12.1
9
6

0,00

79,99 79,99 e-predaj 16231164

62

Anna Petrová

Košická 63/15,

14.11.1
37,9

0,00

-37,96 0,00 e-predaj 18102697

Slovenská
Kajňa 173,
Slovenská
Kajna, 9402

Slovakia

Slovakia

4,99

-49,99 0,00 e-predaj 1800212

141,9
e-predaj 19140596
8

4,99 4,99 e-predaj 18110770
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62

Anna Petrová

0,00

-37,96 0,00 e-predaj 18102697

63

Bešeňová 154,
Anna Urbanova okr.Ružombero Slovakia
k, 3483

38,0 25.02.1
0
9

0,00

38,00 38,00 e-predaj 19001885

26.7.2
019

64

Balázs Csiba

Malý Lég 285,
Lehnice, 930 Slovakia
37

99,9 24.08.1
9
8

0,00

99,99 99,99 e-predaj 18260750

26.7.2
019

65

Beáta
Bernátová

Veterná 3,
Slovakia
Trnava, 917 01

66,9 04.01.1
8
8

0,00

66,98 66,98 e-predaj 17230575

26.7.2
019

66

Beata
Gajdosova

Sabinovská 22,
Slovakia
Prešov, 8001

4,99

09.03.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19460468

26.7.2
019

67

Bibiana
Kravcová

Zahradna
1199/9,
Slovakia
Secovce, 7801

-7,55

09.08.1
8

0,00

-7,55 0,00 e-predaj 18080323

26.7.2
019

68

Bibiána Slaná

Prietržka 16,
Prietržka,
90849

Slovakia

49,9 09.04.1
9
9

0,00

49,99 49,99 e-predaj 19003158

26.7.2
019

69

Zeisigstr. 17b,
Bjoern Goetz /
Bielefeld,
Slovakia
Reefbrands Gbr
33607

59,9 11.12.1
9
7

0,00

59,99 59,99 e-predaj 17270458

26.7.2
019

70

Boris Beránek

Kvetná 20,
Handlová,
97251

Slovakia

74,9 02.12.1
9
7

0,00

74,99 74,99 e-predaj 17431144

26.7.2
019

71

brissak matej

Oravské
Veselé 598,
Oravské
Veselé, 2962

Slovakia

39,9 27.05.1
9
8

0,00

39,99 39,99 e-predaj 18190749

26.7.2
019

72

Hrobákova
1639/15,
CLAXON s.r.o. BratislavaPetržalka,
85102

Slovakia

4824643 58,9 04.03.1
3
9
9

0,00

58,99 58,99 e-predaj 19140430

26.7.2
019

73

Dagmar
Hennelová

Třebíčska
1836/10,
Humenné,
6601

Slovakia

43,9 20.03.1
9
9

0,00

43,99 43,99 e-predaj 19330170

26.7.2
019

74

Dana
Celušáková

Slobody 306,
Poltár, 98701

Slovakia

05.07.1
19,9
7
9

0,00

-19,99 0,00 e-predaj 17300636

26.7.2
019

Trebišov, 7501

Slovakia

37,9
6

Deň vydania: 19.11.2019

8

019
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75

Dana Havlová

292, Pernek,
90053

Slovakia

22,9 04.07.1
8
6

0,00

22,98 22,98 e-predaj 16230682

26.7.2
019

76

Hoštáky 17,
Brezová pod
Dana Hlavková
Bradlom,
90613

Slovakia

0,11

19.12.1
8

0,00

0,11 0,11 e-predaj 20086106

26.7.2
019

77

Namestie
slobody
Dana Sýkorová
Slovakia
1656/21,
Púchov, 020 01

-0,50

05.02.1
9

0,00

-0,50 0,00 e-predaj 19140211

26.7.2
019

78

Hviezdoslavova
Daniel Lančarič 2, Liptovský
Slovakia
Mikuláš, 3101

07.02.1
50,0
9
0

0,00

-50,00 0,00 e-predaj 19460168

26.7.2
019

79

Narcisova 1,
Daniela
Michalovce,
Bajková Šarová
071 01

Slovakia

22,9 04.04.1
7
9

0,00

22,97 22,97 e-predaj 19003131

26.7.2
019

80

Daniela
Bodorová

Hornozoborská
Slovakia
7, Nitra, 94901

16,8 18.03.1
8
9

0,00

16,88 16,88 e-predaj 19370403

26.7.2
019

81

Šustekova 45,
Daniela
Bratislava,
Slovakia
Kosztolanyiova
85104

12.04.1
104,
9
95

0,00

82

Daniela
Nátherová

Ul. Mieru
259/6,
Chynorany,
95633

Slovakia

22.01.1
68,4
9
0

0,00

83

Daniela
Nátherová

Ul. Mieru
259/6,
Chynorany,
95633

Slovakia

20,0 24.12.1
0
8

0,00

20,00 0,00 e-predaj 200870522

26.7.2
019

84

Danka Balcová

Liptovská
2112/7,
Ružomberok,
3401

Slovakia

0,25

02.01.1
8

0,00

0,25 0,25 e-predaj 17150783

26.7.2
019

85

Daqe Rolko

Univerzitná
8498/25,
ZILINA, 1008

Slovakia

29,9 16.01.1
9
8

0,00

29,99 29,99 e-predaj 18370002

26.7.2
019

86

Dlhá 37,
Daša Borgulová Pukanec,
93505

Slovakia

7,99

25.02.1
9

0,00

7,99 7,99 e-predaj 19360207

26.7.2
019

-104,95 0,00 e-predaj 1900480

-68,40 0,00 e-predaj 19380029

26.7.2
019

26.7.2
019
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87

Denis Hrutka

Jánošíkova 13,
Pieštany,
Slovakia
92101

3,99

19.11.1
7

0,00

3,99 3,99 e-predaj 17140829

88

M.r. Štefánika
Denis Ožvoldík 241, ŠaštínSlovakia
Stráže, 90841

4,99

15.12.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 17380602

89

Denisa
Marhevska

Hviezdoslavova
12, Zlaté
Slovakia
Moravce,
95301

70,0 31.08.1
0
8

0,00

70,00 70,00 e-predaj 18008042

90

Denisa
Tomčíkova

Prostejovská
39, Prešov,
8001

-4,99

12.02.1
9

0,00

-4,99 0,00 e-predaj 1900146

91

Dominik Vida

nad traťou 1
PNEUVOSOVI
Slovakia
Č, Kežmarok,
6001

79,9 11.12.1
9
7

0,00

79,99 79,99 e-predaj 17240912

92

DREPECH,
s.r.o.

Za školou 12,
3591960 61,9 25.02.1
Ivanka pri
Slovakia
4
9
9
Dunaji, 900 28

0,00

61,99 61,99 e-predaj 19360205

93

Dušan Knap

Kalinčiakova 3,
Pieštany,
Slovakia
92101

25,9 27.09.1
9
8

0,00

25,99 25,99 e-predaj 18102353

94

Dušan Pecha

Za Školou 12,
Ivanka pri
Dunaji, 90028

Slovakia

11.03.1
61,9
9
9

0,00

-61,99 0,00 e-predaj 19420175

95

Dušana
Vančová

Jilemnického
44, Cerveník,
92042

Slovakia

29.07.1
20,9
8
8

0,00

-20,98 0,00 e-predaj 18080292

96

Eduard
Palkovič

Sasnikova 25,
Slovakia
Holíc, 90845

29,9 22.06.1
8
7

0,00

29,98 29,98 e-predaj 17101283

97

Elena
Danieliková

Osloboditelska
1a, Bratislava, Slovakia
83107

19,9 18.02.1
9
9

0,00

19,99 19,99 e-predaj 19360188

98

Elena
Kenderešová

Trieda Snp 7,
Košice, 4001

Slovakia

22,4 09.04.1
8
9

0,00

22,48 22,48 e-predaj 19003154

Slovakia

49,9 08.04.1
9
9

0,00

49,99 49,99 e-predaj 19003143

99

Ema Blážová

Majdanske
742, Horné
Orešany,

Slovakia
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91903

100

Emília
Horňáková

Priemyselná 9,
Slovakia
Nitra, 94901

18,9 21.01.1
5
9

0,00

18,95 18,95 e-predaj 19260008

26.7.2
019

101

Erik Pecuch

Trnavska 5,
Bernolákovo,
90027

Slovakia

89,9 03.06.1
9
7

0,00

89,99 89,99 e-predaj 17080336

26.7.2
019

102

Erika
Mižigarová

Nábrežie Jána
Pavla II.16,
Slovakia
Poprad, 058 01

19.02.1
10,0
9
0

0,00

103

Erika Viziova

Jokaiho 277/1,
Slovakia
Cata, 93563

4,99

17.12.1
8

0,00

4,99 4,99 e-predaj 18440962

26.7.2
019

104

Stankovany 56,
Eva Božeková Stankovany 56, Slovakia
3492

11,9 31.01.1
9
8

0,00

11,99 11,99 e-predaj 18410246

26.7.2
019

105

Eva
Ferenčíková

MŠ Obchodná
26/63,
Slovakia
Secovce, 7801

4,99

29.12.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 17380673

26.7.2
019

106

Eva Majčikova

Železnična
624,
Trenčianska
Turná, 91321

44,9 07.06.1
8
7

0,00

44,98 44,98 e-predaj 17411097

26.7.2
019

107

Eva
Misanyikova

Hedbeneete48
2, Kútniky,
Slovakia
92901

1,93

20.12.1
8

0,00

1,93 1,93 e-predaj 20086313

26.7.2
019

108

Eva
Misanyikova

Hedbeneete48
2, Kútniky,
Slovakia
92901

2,72

20.12.1
8

0,00

2,72 2,72 e-predaj 200863131

26.7.2
019

109

Eva
Misanyikova

Hedbeneete48
2, Kútniky,
Slovakia
92901

0,35

21.12.1
8

0,00

0,35 0,35 e-predaj 200863132

26.7.2
019

110

Eva Podová

Povoda 230,
Dunajská
Slovakia
Streda, 92901

29,9 31.10.1
8
7

0,00

111

eva Szente
Édes

č.d. 18,
Modrany,
94633

12.04.1
29,9
9
9

0,00

Slovakia

Slovakia

-10,00 0,00 e-predaj 1900228

29,98 29,98 e-predaj 17102472

-29,99 0,00 e-predaj 1900487

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
019
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112

eva Szente
Édes

č.d. 18,
Modrany,
94633

Slovakia

12.04.1
15,0
9
0

0,00

113

Eva Tormová

Ložín, Ložín,
7205

Slovakia

-4,99

29.05.1
8

0,00

114

Veterná
Firicová Zuzana 6489/8, Trnava Slovakia
1, 917 01

115

Francisca Font

116

Deň vydania: 19.11.2019

-15,00 0,00 e-predaj 1900488

-4,99 0,00 e-predaj 18140758

predaj
1998
služby

26.7.2
019

26.7.2
019

7,11

0,00

calle vilanova 1
07002 palma, Španiels
Palma de
ko
Mallorca, 7002

25.01.1
49,9
8
0

0,00

František
Dvořák

Borová 1697,
Rožnov pod
Radhoštěm,
75661

Slovakia

19,9 17.11.1
8
7

0,00

19,98 19,98 e-predaj 17007861

26.7.2
019

117

František
Dvořák

Borová 1697,
Rožnov pod
Radhoštěm,
75661

Slovakia

8,00

16.11.1
7

0,00

8,00 8,00 e-predaj 17041031

26.7.2
019

118

František
Dvořák

Borová 1697,
Rožnov pod
Radhoštěm,
75661

Slovakia

19,9 17.11.1
8
7

0,00

19,98 19,98 e-predaj 17102696

26.7.2
019

119

František
Dvořák

Borová 1697,
Rožnov pod
Radhoštěm,
75661

Slovakia

7,99

17.11.1
7

0,00

7,99 7,99 e-predaj 17110607

26.7.2
019

120

František
Dvořák

Borová 1697,
Rožnov pod
Radhoštěm,
75661

Slovakia

6,99

17.11.1
7

0,00

6,99 6,99 e-predaj 17210750

26.7.2
019

121

Gabriela
Vavraková

Ludmanská 3,
Slovakia
Košice, 4012

3,99

12.01.1
8

0,00

3,99 3,99 e-predaj 17110804

26.7.2
019

122

Gregor Pieš

Rumančeková
22, Bratislava, Slovakia
82101

104, 08.04.1
99
9

0,00

104,99

104,9
e-predaj 19003146
9

26.7.2
019

123

Helena
Bernarska

Rumančekova
44, Bratislava, Slovakia
82101

17.04.1
20,0
7
0

0,00

-20,00 0,00 e-predaj 17040598

26.7.2
019

85 Barlby
Road,
Shaftesbury

United

-

22.11.1

7,11 7,11

26.7.2
019

-49,90 0,00 e-predaj 1800081

26.7.2
019

26.7.2
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Shaftesbury
Centre Studio
24, London,
W106bn
85 Barlby
Road,
Shaftesbury
Centre Studio
24, London,
W106bn
85 Barlby
Road,
Shaftesbury
Centre Studio
24, London,
W106bn
85 Barlby
Road,
Shaftesbury
Centre Studio
24, London,
W106bn
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Kingdo
m

35,9
9

22.11.1
7

0,00

-35,99 0,00 e-predaj 1700751

United
Kingdo
m

22.11.1
31,9
7
8

0,00

-31,98 0,00 e-predaj 1700752

United
Kingdo
m

-8,00

22.11.1
7

0,00

-8,00 0,00 e-predaj 1700753

United
Kingdo
m

22.11.1
24,9
7
9

0,00

-24,99 0,00 e-predaj 1700754

5,00

24.12.1
8

0,00

5,00 5,00 e-predaj 20086656

Slovakia

9,99

26.09.1
6

0,00

9,99 9,99 e-predaj 16260299

Slovakia

3,99

12.02.1
9

0,00

3,99 3,99 e-predaj 19120177

Ľudmily
Podjavorinskej
Slovakia
1500/2, Čadca,
2201

49,0 16.03.1
0
8

0,00

49,00 49,00 e-predaj 18400309

Ingrid
Lajčiaková
Čoudková

Orechová 39,
Humenné,
6601

Slovakia

19,9 28.02.1
9
7

0,00

19,99 19,99 e-predaj 17001625

133

Ingrid
Lajčiaková
Čoudková

Orechová 39,
Humenné,
6601

Slovakia

19,9 28.02.1
9
7

0,00

19,99 19,99 e-predaj 17001626

134

Ingrid
Ondrašiková

Dedovec
1026/10,
Slovakia
Povazska
Bystrica, 1701

11,3 18.01.1
6
7

0,00

11,36 11,36 e-predaj 17390011

135

Interaktívna
škola, s.r.o.

Vajanského 29,
4588832
28.05.1
Slovakia
0,61
Prešov, 080 01
9
8

0,00

0,61 0,61 e-predaj 18005459

136

Irena Čanigová

Mieru 986/10,
Bytca, 1401

0,00

37,96 37,96 e-predaj 18461450

124

Chika Russell

125

Chika Russell

126

Chika Russell

127

Chika Russell

128

Igor Siplak

L.slobodu 6,
Slovakia
Trebišov, 7501

129

Ildiko
Kovacsova

Mlynska 67,
Orechová
Potôn, 93002

130

Ildikó
Panyiková

607, Vlcany,
92584

131

Ing. Marcela
Kozáková

132

Slovakia

37,9 15.08.1
6
8

26.7.2
67
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137

Iulianna
Zhydenko

Litovelská 25,
Revúca, 5001

Slovakia

14,9 03.09.1
9
6

0,00

138

Iva Hlobilova

Fialkova 58,
Dunajská
Lužná, 90042

Slovakia

12.04.1
58,9
9
9

0,00

139

Ivan
Kenderessy

Haanova 3,
Bratislava,
85104

Slovakia

2,15

24.12.1
8

0,00

2,15 2,15 e-predaj 20086407

26.7.2
019

140

Ivan Matkovič

Bratská 11,
Banská
Štiavnica,
96901

Slovakia

4,99

27.12.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 17460181

26.7.2
019

141

Ivana
Čičmancova

Dúbravská 17,
Prievidza,
Slovakia
97101

12.04.1
29,9
9
9

0,00

142

Ivana Fialová

J.Stanislava 6,
Bratislava, 841 Slovakia
05

20,0 13.04.1
0
7

0,00

20,00 20,00 e-predaj 17002697

26.7.2
019

143

Ivana
Chajmova

Stefanikova
699, Senica,
90501

Slovakia

4,99

20.12.1
8

0,00

4,99 4,99 e-predaj 20084312

26.7.2
019

144

Iveta
Kašperová

Kráľa Štefana
57, Obid,
94304

Slovakia

10.04.1
11,8
9
9

0,00

-11,89 0,00 e-predaj 1900459

26.7.2
019

145

Iveta
Kašperová

Kráľa Štefana
57, Obid,
94304

Slovakia

10.04.1
26,9
9
9

0,00

-26,99 0,00 e-predaj 1900460

26.7.2
019

146

Iveta
Kašperová

Kráľa Štefana
57, Obid,
94304

Slovakia

10.04.1
23,9
9
9

0,00

-23,99 0,00 e-predaj 1900461

26.7.2
019

147

Iveta
Kašperová

Kráľa Štefana
57, Obid,
94304

Slovakia

10.04.1
17,9
9
9

0,00

-17,99 0,00 e-predaj 1900462

26.7.2
019

148

Iveta
Kašperová

Kráľa Štefana
57, Obid,
94304

Slovakia

10.04.1
17,9
9
9

0,00

-17,99 0,00 e-predaj 1900463

26.7.2
019

14,99 14,99 e-predaj 16130625

-58,99 0,00 e-predaj 1900484

-29,99 0,00 e-predaj 1900491

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
019
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149

Iveta
Kašperová

Kráľa Štefana
57, Obid,
94304

Slovakia

12.04.1
23,9
9
9

0,00

-23,99 0,00 e-predaj 1900493

150

Iveta
Krajcovicova

Donnerova 3,
Bratislava,
84104

Slovakia

379, 24.01.1
99
8

0,00

379,99

151

Iveta Ponikova

Hlavna 105/74,
Slovakia
Terna, 8267

29,9 08.04.1
8
9

0,00

29,98 29,98 e-predaj 19003147

152

Jakub Bačár

Mechenice
169,
Slovakia
Podhorany pri
Nitre, 95146

6,00

26.03.1
9

0,00

6,00 6,00 e-predaj 19120405

153

Jakub Beber

Antolská 4,
Bratislava,
85106

27,0 06.11.1
0
6

0,00

27,00 27,00 e-predaj 16410197

154

Ján Boháč

SNP 409/5,
Slovakia
Myjava, 90701

-9,99

08.03.1
9

0,00

-9,99 0,00 e-predaj 19460454

155

Ján Hlaváč

stred 55/41,
Povazska
Slovakia
Bystrica, 1701

219, 30.01.1
99
9

0,00

156

Ján Hodoš

Mokrá Lúka
272, Mokrá
Lúka, 5001

Slovakia

3,42

25.12.1
8

0,00

157

Jan Horvath

Fabryho 13,
Košice, 4022

Slovakia

06.04.1
15,1
7
2

0,00

158

Ján Psotný

Opavská 619/2,
Liptovský
Slovakia
Mikuláš, 3104

5,00

20.12.1
8

0,00

5,00 5,00 e-predaj 20086311

159

Jan Valovič

485, Ostrov,
92201

Slovakia

5,00

14.03.1
9

0,00

5,00 5,00 e-predaj 19270265

160

Petelenova 2,
BANSKa
Jana Dudášová
BYSTRICA,
974 01

Slovakia

39,9 15.12.1
8
8

0,00

39,98 39,98 e-predaj 18270982

161

Jana Hollá

24.12.1
8

0,00

Slovakia

Na stanicu
524/25, ZILINA, Slovakia

2,00

219,99

379,9
e-predaj 18450033
9

219,9
e-predaj 19001001
9

3,42 3,42 e-predaj 20087475

-15,12 0,00 e-predaj 1700263

2,00 2,00 e-predaj 200868362
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8

1009

019

162

Jana Hradská

Vinohrádky 13,
Czech
Boskovice,
Republic
68001

19,0 13.02.1
0
9

0,00

163

Jana Hurná

Laca
Novomeského Slovakia
4, Prešov, 8001

8,00

24.11.1
7

164

Jana
Kacmarikova

Klcovany 703,
Slovakia
Boleráz, 91908

4,40

165

Jana
Kivaderová

Vysna
Sebastova 438, Slovakia
Prešov, 8006

166

jana klimová

Sládkovičova
219, Klenovec, Slovakia
980 55

167

Ševčenkova 2,
Jana Kubíčková Bratislava,
Slovakia
85101

168

jana mitašova

A.Sladkoviča
618/69, Beluša, Slovakia
1861

169

Jana Ošková

Tvrdého 4,
ZILINA, 1001

170

Jana Pitekova

Lehota Pod
Vtáčnikom,
Lehota pod
Vtácnikom,
97242

171

Jana Šeligová

Stredná 163/2,
Slovakia
Nededza, 1302

172

Jana Škopíková

173

Jana
Václaviková

predaj
19370201
tovaru

26.7.2
019

0,00

8,00 8,00 e-predaj 17210779

26.7.2
019

16.08.1
8

0,00

4,40 4,40 e-predaj 18370938

26.7.2
019

2,00

29.03.1
8

0,00

2,00 2,00 e-predaj 18003606

26.7.2
019

9,99

13.04.1
7

0,00

9,99 9,99 e-predaj 17002698

26.7.2
019

10.04.1
28,9
9
9

0,00

-6,00

31.01.1
9

0,00

-6,00 0,00 e-predaj 19390068

26.7.2
019

Slovakia

5,00

11.01.1
7

0,00

5,00 5,00 e-predaj 16120685

26.7.2
019

Slovakia

11.04.1
24,9
9
9

0,00

9,99

22.08.1
7

0,00

9,99 9,99 e-predaj 17370640

26.7.2
019

Šafárikova 1,
Slovakia
Levice, 93401

-9,99

21.03.1
7

0,00

-9,99 0,00 e-predaj 17040308

26.7.2
019

Hrabovo 896,
Kalinovo,
98501

09.11.1
12,4
7
8

0,00

Slovakia

19,00 19,00

-28,99 0,00 e-predaj 1900455

-24,99 0,00 e-predaj 1900470

-12,48 0,00 e-predaj 1700719

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
019
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174

Janka
Striešková

Hurbanova 22,
Trencianske
Slovakia
Teplice, 91451

175

Janka
Striešková

Hurbanova 22,
Trencianske
Slovakia
Teplice, 91451

02.04.1
48,9
9
9

0,00

-48,99 0,00 e-predaj 19240305

26.7.2
019

176

Jano Bireš

Račianska 143,
Bratislava,
Slovakia
83154

11,9 10.04.1
9
8

0,00

11,99 11,99 e-predaj 18310263

26.7.2
019

177

Mestečko 191,
Jarmila Ozimá Mestecko,
Slovakia
2052

27.12.1
10,0
8
0

0,00

178

Moravské
Lieskové,
Jaroslav Magál Moravské
Lieskové,
91642

Slovakia

53,0 09.04.1
0
9

0,00

53,00 53,00 e-predaj 19003159

26.7.2
019

179

Jaroslav Pavela

Rosina 611,
Rosina, 1322

Slovakia

34,9 11.01.1
9
8

0,00

34,99 34,99 e-predaj 17110795

26.7.2
019

180

Jaroslav Trpiš

Ostriežova 15,
Slovakia
ZILINA, 1001

30.01.1
74,0
9
0

0,00

-74,00 0,00 e-predaj 19140155

26.7.2
019

181

Jaroslav Trpiš

Ostriežova 15,
Slovakia
ZILINA, 1001

18,0 29.01.1
1
9

0,00

18,01 0,00 e-predaj 19350048

26.7.2
019

182

Jaroslav Trpiš

Ostriežova 15,
Slovakia
ZILINA, 1001

30.01.1
74,0
9
0

0,00

-74,00 0,00 e-predaj 19350049

26.7.2
019

183

Budovateľská
Jindřich Sosna 15, Trebišov,
7501

10,0 25.12.1
0
8

0,00

10,00 10,00 e-predaj 20087320

26.7.2
019

184

Jarná 10,
Jozef Gardošík Spišský Hrhov, Slovakia
5302

19.12.1
8

0,00

185

Jozef Hanusin

27.03.1
23,9
9
9

0,00

Banské 109,
Vechec, 9412

L.podjavorinske
j1193,

Slovakia

Slovakia

02.04.1
58,9
9
9

0,00

-58,99 0,00 e-predaj 19240304

26.7.2
019

0,13

-

28.10.1

-10,00 0,00 e-predaj 1801388

0,13 0,13 e-predaj 200859021

-23,99 0,00 e-predaj 19360369

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
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28.10.1
8

0,00

-42,00 0,00 e-predaj 18450809

Križovatka 22,
Banská
Slovakia
Štiavnica,
96901

54,9 15.12.1
9
8

0,00

54,99 54,99 e-predaj 18371479

Jozef Ster

Razusova 8,
Michalovce,
7101

Slovakia

1,00

11.12.1
7

0,00

1,00 1,00 e-predaj 17009007

Jozef Tóth

Tabaková 3,
Komárno,
94501

Slovakia

10.12.1
11,0
8
0

0,00

-11,00 0,00 e-predaj 18391107

Júlia Beťková

Lakšárska
Nová Ves 535,
Lakšárska
Slovakia
Nová Ves,
90876

42,0 30.01.1
0
9

0,00

42,00 0,00 e-predaj 19000993

Júlia Beťková

Lakšárska
Nová Ves 535,
Lakšárska
Slovakia
Nová Ves,
90876

4,00

30.01.1
9

0,00

4,00 0,00 e-predaj 19000994

Júlia Beťková

Lakšárska
Nová Ves 535,
Lakšárska
Slovakia
Nová Ves,
90876

11,0 29.01.1
0
9

0,00

11,00 0,00 e-predaj 19120102

Júlia Beťková

Lakšárska
Nová Ves 535,
Lakšárska
Slovakia
Nová Ves,
90876

5,00

29.01.1
9

0,00

5,00 0,00 e-predaj 19210084

Júlia Beťková

Lakšárska
Nová Ves 535,
Lakšárska
Slovakia
Nová Ves,
90876

4,00

29.01.1
9

0,00

4,00 0,00 e-predaj 19440062

195

Júlia Beťková

Lakšárska
Nová Ves 535,
Lakšárska
Slovakia
Nová Ves,
90876

91,0
0

0,00

196

Juraj Bók Hlavná 137,
POHOSTINSTV
Velký Horeš,
O BAŽANT 076 52
NOVOREAL

Slovakia

3386640 13,9 05.02.1
6
9
8

0,00

197

Juraj Buka

Trenčianska
770/8, Nová
Slovakia
Dubnica, 1851

10.04.1
54,9
9
8

0,00

198

Juraj Giertl

Kysak 29,
Kysak, 4481

15,9 26.12.1
9
7

0,00

186

Jozef Liska

187

Jozef Marton

188

189

190

191

192

193

194

j1193,
Cachtice,
91621

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovakia

Slovakia

42,0
0

-91,00 0,00 e-predaj

13,99 13,99 e-predaj 18070156

-54,98 0,00 e-predaj 1900468

15,99 15,99 e-predaj 170010177

26.7.2
67
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písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
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ustanov
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67
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ustanov
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26.7.2
67
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199

Juraj Giertl

Kysak 29,
Kysak, 4481

Slovakia

12,9 26.12.1
8
7

0,00

12,98 12,98 e-predaj 170010178

26.7.2
019

200

Juraj Hatina

Brezová 9,
Nové Zámky,
94002

Slovakia

10,0 24.12.1
0
7

0,00

10,00 10,00 e-predaj 17103369

26.7.2
019

201

Juraj Kmet

Kollarova 12,
Senec, 90301

Slovakia

50,2 04.04.1
1
9

0,00

50,21 50,21 e-predaj 19003126

26.7.2
019

202

juraj pilka

Kajsa II, 948/1,
Lužianky,
Slovakia
95141

09.02.1
20,9
7
9

0,00

203

Karol Rónay

Čordákova 44,
Slovakia
Košice, 4023

5,00

22.12.1
8

0,00

5,00 5,00 e-predaj 20086301

26.7.2
019

204

Katarína
Buzasiová

Gorkého 31,
Filakovo,
98601

-0,88

0,00

-0,88 0,00 e-predaj 19310287

26.7.2
019

205

Katarína
Cekanová

Pod Kopaninou
Slovakia
3, Lipany, 8271

08.11.1
39,9
8
9

0,00

-39,99 0,00 e-predaj 18241270

26.7.2
019

206

Katarína
Cichovská

Estónska 58,
Bratislava,
82106

Slovakia

23.01.1
49,9
9
9

0,00

-49,99 0,00 e-predaj 1900053

26.7.2
019

207

Katarína
Demendiová

C.d.325, Salka,
Slovakia
94361

14,9 31.01.1
8
8

0,00

208

Katarina
Dojčáková

Sídl.1.mája
60/27, Vranov
Slovakia
nad Topľou,
9301

02.04.1
17,9
9
9

0,00

209

Katarína
Hložová

Bobot 368,
Bobot, 91325

9,99

14.03.1
8

0,00

9,99 9,99 e-predaj 18120412

26.7.2
019

210

Katarína
Húdeková

Trnavska
1355/6, ZILINA, Slovakia
010 08

-0,01

14.01.1
9

0,00

-0,01 0,00 e-predaj 18371625

26.7.2
019

Slovakia

Slovakia

-20,99 0,00 e-predaj 1700086

14,98 14,98 e-predaj 18450062

-17,99 0,00 e-predaj 1900420

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
019
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211

Katarína
Janišová

Nimnica 216,
Slovakia
Nimnica, 2071

3,98

25.06.1
8

0,00

3,98 3,98 e-predaj 18006277

212

Katarína
Jartimová

Astrová 46,
Bratislava,
82101

9,00

18.01.1
9

0,00

9,00 9,00 e-predaj 19000275

213

Katarina Košč

Baltska 23,
Bratislava, 821 Slovakia
07

20,3 13.02.1
4
8

0,00

20,34 20,34 e-predaj 18001677

214

Katarína
Kuchtová

Jilemnického
92, Revúca,
5001

Slovakia

36,9 01.06.1
9
7

0,00

36,99 36,99 e-predaj 17101111

215

Katarína
Machničová

Beňuš 313,
Slovakia
Benuš, 976 64

12.04.1
105,
9
18

0,00

216

Katarina
Peterkova

Stromova 9a,
Bratislava,
83101

Slovakia

79,9 28.02.1
9
9

0,00

79,99 79,99 e-predaj 19002032

217

Katarína
Scibetta
Ryšavá

Balkánska
1216/46a,
Bratislava
Rusovce,
85110

Slovakia

24,9 20.12.1
8
7

0,00

24,98 24,98 e-predaj 17310453

218

Katarina
Spanirova

Prostejovska
42, Prešov,
8001

Slovakia

29.03.1
65,9
9
8

0,00

-65,98 0,00 e-predaj 19120413

219

Katarína
Tihelková

Znievska 15,
Bratislava,
85106

Slovakia

9,99

11.12.1
8

0,00

220

Katarína
Turčanová

Priechod 396,
Priechod,
97611

Slovakia

49,9 30.09.1
7
6

0,00

49,97 49,97 e-predaj 16005588

221

Katarína
Vargová

Horná Streda
486, Horná
Slovakia
Streda, 916 24

-7,14

25.01.1
8

0,00

-7,14 0,00 e-predaj 1800079

222

Katarína
Zbudilová

Dopravný úrad,
Letisko
M.R.Štefánika, Slovakia
Bratislava,
82305

2,80

24.12.1
8

0,00

2,80 2,80 e-predaj 20087072

223

Katka Ťavodka

0,00

-6,98 0,00 e-predaj 17350802

J.banika 25,

Slovakia

Slovakia

-6,98

05.01.1

-105,18 0,00 e-predaj 1900489

9,99 9,99 e-predaj 180011887
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Katka Ťavodka

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovakia

-6,98

224

Kukucina
298/10 Dolné
Kristián Gabčo
Kočkovce,
Púchov, 2001

Slovakia

399, 21.11.1
98
8

0,00

225

Kristian
Petrovic

Holubyho 31,
Leopoldov,
92041

Slovakia

4,99

13.03.1
9

226

Kristína
Borková

Ratkovské
Bystré 112,
Ratkovské
Bystré, 98266

Slovakia

227

Kristina
Kopunec

Na Záhrade 10,
Slovakia
Trenčín, 91105

228

Vieska 440,
Kvetka Mrázová Považany,
91626

229

Zvolen, 96001

8

0,00

Deň vydania: 19.11.2019

-6,98 0,00 e-predaj 17350802

019

399,9
e-predaj 18371381
8

26.7.2
019

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19120335

26.7.2
019

44,9 04.12.1
8
7

0,00

44,98 44,98 e-predaj 17008595

26.7.2
019

-1,00

22.02.1
9

0,00

-1,00 0,00 e-predaj 1900241

26.7.2
019

8,49

04.09.1
8

0,00

8,49 8,49 e-predaj 18230552

26.7.2
019

KYNOLÓGIA
JABLONICA

Hurbanova
3562923
19.03.1
743, Jablonica, Slovakia
0,03
1
9
906 32

0,00

0,03 0,03 e-predaj 19360344

26.7.2
019

230

ladislav skuril

hlavna 968,
Velké Úlany,
92522

Slovakia

5,54

22.03.1
9

0,00

5,54 5,54 e-predaj 19140774

26.7.2
019

231

Lenka
Kobuľská

Demjata 88,
Demjata, 082
13

Slovakia

41,0 02.04.1
0
8

0,00

41,00 41,00 e-predaj 18300881

26.7.2
019

232

Lenka
Kobuľská

Demjata 88,
Demjata, 082
13

Slovakia

17,9 04.04.1
9
8

0,00

17,99 17,99 e-predaj 18360621

26.7.2
019

233

Lenka
Kobuľská

Demjata 88,
Demjata, 082
13

Slovakia

57,0 02.04.1
0
8

0,00

57,00 57,00 e-predaj 18370436

26.7.2
019

234

Lenka
Kobuľská

Demjata 88,
Demjata, 082
13

Slovakia

7,99

02.04.1
8

0,00

7,99 7,99 e-predaj 18430458

26.7.2
019

235

Lenka
Richterová

Holubyho
23/30, Martin,
903 01

Slovakia

19,9 13.09.1
8
6

0,00

19,98 19,98 e-predaj 16320402

26.7.2
019

Slovakia

399,98
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236

Lenka
Saganová

Ľ.Štúra
1883/43,
Slovakia
Beluša, 018 61

16,9 07.12.1
9
7

0,00

16,99 16,99 e-predaj 17400716

26.7.2
019

237

Lenka
Urbánková

J.bánika 15,
Slovakia
Zvolen, 96001

39,9 28.12.1
8
7

0,00

39,98 39,98 e-predaj 17302018

26.7.2
019

238

Linda
Skačanyiová

Ostratice 214,
Ostratice,
Slovakia
95634

4,00

20.03.1
8

0,00

4,00 4,00 e-predaj 18120476

26.7.2
019

239

Ľubica
Šprtková

1. Mája 13,
Slovakia
Trenčín, 91101

4,99

08.02.1
8

0,00

4,99 4,99 e-predaj 18001533

26.7.2
019

240

Ľubomír
Stipovič

Fibichova 4,
Bratislava,
82105

Slovakia

59,4 14.03.1
0
7

0,00

59,40 59,40 e-predaj 17002028

26.7.2
019

241

Ľubomíra
Jurčišinová

Široké 601,
Široké, 8237

Slovakia

06.03.1
89,9
9
9

0,00

-89,99 0,00 e-predaj 19470273

26.7.2
019

242

Ľubomíra Pok
Kľučárová

Pečnianska 23,
Bratislava,
Slovakia
85101

8,97

28.03.1
9

0,00

8,97 8,97 e-predaj 19003064

26.7.2
019

243

Ľubomíra Pok
Kľučárová

Pečnianska 23,
Bratislava,
Slovakia
85101

12.04.1
29,9
9
8

0,00

-29,98 -29,98 e-predaj 1900494

244

Ľuboš Jóš

Hrabinská
790/12,
Sucany, 3852

Slovakia

379, 25.11.1
99
8

0,00

379,99

245

Lucia Barteková

Gazdovský
Rad 17,
Šamorín,
93101

Slovakia

3,99

12.12.1
6

246

Lucia
Braciníková

šoltésovej384/8
1, Povazska
Slovakia
Bystrica, 1701

Lucia Fraňová

Csa 16,
BANSKa
BYSTRICA,
97401

247

Slovakia

26.7.2
019

379,9
e-predaj 18141648
9

26.7.2
019

0,00

3,99 3,99 e-predaj 16130851

26.7.2
019

47,9 05.12.1
5
6

0,00

47,95 47,95 e-predaj 16070416

26.7.2
019

05.12.1
13,9
8
8

0,00

-13,98 -13,98 e-predaj 1801297

26.7.2
019
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248

Nazamlici342,
Lucia Gropova Hôrka nad
Slovakia
Váhom, 91632

12.12.1
64,0
7
0

0,00

-64,00 0,00 e-predaj 17450377

249

Lucia Kalvinová

Železiarenská
Slovakia
2, Košice, 4015

69,9 07.02.1
9
8

0,00

69,99 69,99 e-predaj 18001470

250

Kalnište 161,
Lucia Kožárová Giraltovce,
8701

Slovakia

17,9 23.12.1
9
7

0,00

17,99 17,99 e-predaj 17450435

251

Kalnište 161,
Lucia Kožárová Giraltovce,
8701

Slovakia

24,9 23.12.1
8
7

0,00

24,98 24,98 e-predaj 17450436

252

Lucia
Luptáková

Družstevná 8,
Slovakia
Ocová, 96223

11,9 11.12.1
8
7

0,00

11,98 11,98 e-predaj 17240889

253

Lucia
Mesiariková

Bukovina
352/b42,
Slovakia
Bzenica, 96601

0,65

19.12.1
8

0,00

0,65 0,65 e-predaj 20086099

254

Lucia
Polesenska

Vyhon 5,
Madunice,
92242

Slovakia

9,99

13.01.1
7

0,00

9,99 9,99 e-predaj 16009639

255

Lucia
Scheryova

Soblahov 741,
Slovakia
Trenčín, 91338

4,99

20.12.1
8

0,00

4,99 4,99 e-predaj 20086374

256

Bradáčova 1,
Lucia Šimnová Bratislava,
85102

44,9 18.10.1
8
7

0,00

44,98 44,98 e-predaj 17301169

257

Ludovít Drus

Rovniankova
11, Bratislava, Slovakia
85102

4,84

26.12.1
8

0,00

4,84 4,84 e-predaj 20087169

258

Lukas
Medvecky

Bozeny
Nemcovej 53,
Velký Krtíš,
99001

Slovakia

19,9 03.07.1
9
7

0,00

19,99 19,99 e-predaj 17330151

259

Cesta Pod
Lýdia Juríková Hradovou 17,
Košice, 4001

Slovakia

10.04.1
39,9
9
9

0,00

260

Magdaléna
Hamerlíková

19,9 09.04.1
8
9

0,00

Slovakia

Kukučínova 21,
Nové Mesto
Slovakia
nad Váhom,

-39,99 0,00 e-predaj 1900458

19,98 19,98 e-predaj 19003163
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91501

261

Marcela
Fendeková

V.P.Totha 8,
Slovakia
Zvolen, 96001

25,9 06.06.1
8
7

0,00

262

Marcela
Tatárová

Orovnica 233,
Orovnica,
Slovakia
96652

12.04.1
49,9
9
9

0,00

-49,99 0,00 e-predaj 1900495

26.7.2
019

263

Marcela
Uhrinova

Skolska
1567,27,
Slovakia
Hrinová, 96205

24.10.1
32,9
7
9

0,00

-32,99 0,00 e-predaj 17150516

26.7.2
019

264

Marek Jurisa

Dohnányho 10,
Bratislava,
Slovakia
82108

399, 01.06.1
99
8

0,00

399,99

399,9
e-predaj 18005686
9

26.7.2
019

265

Marek Poncer

c.d. 468,
Sološnica,
90637

Slovakia

279, 14.05.1
99
8

0,00

279,99

279,9
e-predaj 18461063
9

26.7.2
019

266

Marek Stach

Mirka
Nešpora,29,
Prešov, 8001

Slovakia

11,9 09.04.1
9
9

0,00

11,99 11,99 e-predaj 19003152

26.7.2
019

267

Marek Štec

Janouškova 6,
Slovakia
Prešov, 8001

208, 07.03.1
99
9

0,00

208,9
e-predaj 19440271
9

26.7.2
019

268

Marek Tomčik

Liptovská 8,
Košice, 4001

Slovakia

-2,99

02.01.1
8

0,00

-2,99 0,00 e-predaj 17431390

26.7.2
019

269

Marek
Tomčovčík

Slobody 11,
Košice, 4010

Slovakia

2,99

02.01.1
8

0,00

2,99 2,99 e-predaj 17431387

26.7.2
019

270

Margareta
Mokranova

Pohranicnikov
2A, Bratislava, Slovakia
85110

11.12.1
34,9
7
9

0,00

-34,99 0,00 e-predaj 17191249

26.7.2
019

271

Margareta
Szőcsová

Vlcany 910,
Slovakia
Vlcany, 92584

24,8 26.01.1
8
7

0,00

24,88 24,88 e-predaj 17000416

26.7.2
019

272

Margareta
Veselovska

Kijevska,
Slovakia
Martin 8, 3608

3,99

16.11.1
7

0,00

3,99 3,99 e-predaj 17310367

26.7.2
019

25,98 25,98 e-predaj 17040711

208,99

26.7.2
019
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273

Mária
Austerová

Jilemnického
11, Svit, 5921

274

Mária
Cabadajová

Závodská cesta
46, ZILINA,
Slovakia
1001

275

Fedákova 26,
maria gonosova Bratislava,
84102

276

Mária
Harculová

277

Hronská 12,
Mária Hrušková Nemecká,
97697

Slovakia

278

Hronská 12,
Mária Hrušková Nemecká,
97697

Slovakia

279

Maria
Husakova

280

Deň vydania: 19.11.2019

26.12.1
8

0,00

10,9 04.01.1
9
8

0,00

10,99 10,99 e-predaj 17211032

26.7.2
019

Slovakia

24,9 11.08.1
9
6

0,00

24,99 24,99 e-predaj 16004237

26.7.2
019

Kalná Roztoka
70, Kalná
Slovakia
Roztoka, 6772

26,9 14.03.1
8
9

0,00

26,98 26,98 e-predaj 19450214

26.7.2
019

4,37

04.01.1
9

0,00

4,37 4,37 e-predaj 18361613

26.7.2
019

3,37

03.01.1
9

0,00

3,37 3,37 e-predaj 18391186

26.7.2
019

Lesna 3972/8,
Slovakia
Poprad, 5801

-4,99

26.10.1
7

0,00

-4,99 0,00 e-predaj 17210687

26.7.2
019

Mária
Martinicka

Lysica 65,
Lysica, 1305

Slovakia

19,9 01.08.1
9
8

0,00

19,99 19,99 e-predaj 18007063

26.7.2
019

281

Mária
Martinicka

Lysica 65,
Lysica, 1305

Slovakia

7,99

01.08.1
8

0,00

7,99 7,99 e-predaj 18461385

26.7.2
019

282

Vyšná Slaná
Mária Mihóková 241, Vyšná
Slaná, 4926

Slovakia

3,58

10.03.1
9

0,00

3,58 3,58 e-predaj 19260254

26.7.2
019

283

Mária
Sekerešová

J.C.Hronského
5, Zvolen,
Slovakia
96001

8,99

04.10.1
6

0,00

8,99 8,99 e-predaj 16350302

26.7.2
019

284

Maria Uhrova

Gallayova 25,
Bratislava,
84102

26.10.1
64,9
7
9

0,00

-64,99 0,00 e-predaj 17210688

26.7.2
019

Jana Svermu 9,

Slovakia

Slovakia

1,88

38,9 27.01.1

1,88 1,88 e-predaj 200878211

26.7.2
019

26.7.2
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38,9 27.01.1
8
8

0,00

38,98 38,98 e-predaj 18450037

05.12.1
8

0,00

3,99 3,99 e-predaj 18261085

Slovakia

65,9 11.10.1
9
6

0,00

65,99 65,99 e-predaj 16080286

Slovakia

6556406 86,4 08.10.1
5
5
8

0,00

86,45 86,45 e-predaj 18440684

23.12.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 17470046

Tatranská 15,
Stará Lubovna, Slovakia
6401

29,9 16.03.1
9
8

0,00

29,99 0,00 e-predaj 18010320

Karpatské
Námestie,
Bratislava,
83106

Slovakia

149, 31.01.1
99
8

0,00

292

Škultetyho
Marta Didličová 1895/22,
Slovakia
Trebišov, 7501

64,9 04.04.1
9
7

0,00

64,99 64,99 e-predaj 17040445

293

Marta
Zacharová

Slovakia

34,9 21.03.1
8
7

0,00

34,98 34,98 e-predaj 17410383

294

Suchá nad
Parnou, Suchá
Martin Glončák
Slovakia
nad Parnou,
91901

119, 03.04.1
99
9

0,00

119,99

295

Švabinského 4,
Martin Halama Bratislava,
Slovakia
85101

05.08.1
29,9
7
9

0,00

-29,99 0,00 e-predaj 17300775

296

Martin Hurdik

Aténska
2623/24,
Košice 1, 040
01

Slovakia

-0,33

18.01.1
9

0,00

-0,33 0,00 e-predaj 1900010

297

Martin Hurdik

Aténska
2623/24,
Košice 1, 040
01

Slovakia

-0,33

18.01.1
9

0,00

-0,33 0,00 e-predaj 1900011

285

Maria Vojnikova Michalovce,
7101

286

Marián Duriš

A.Hlinku 1451,
Trencianska
Slovakia
Teplá, 91401

3,99

287

Marián Heteš

Beetovenova
33, Trnava,
91708

288

Marián Švec

Palackého
1176, Stribro,
34901

289

Marianna
Hlavata

Pod
Kalvariou1571,
Slovakia
Ošcadnica,
2301

4,99

290

Mário
Pavlovský

291

Mário Števček

Malý Lapáš
199, Malý
Lapáš, 95104

Slovakia

149,99

149,9
e-predaj 18450061
9

119,9
e-predaj 19003112
9
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Martin Hurdik

Aténska
2623/24,
Košice 1, 040
01

Slovakia

5,32

19.12.1
8

0,00

5,32 0,00 e-predaj 20086168

26.7.2
019

299

Martin Hurdik

Aténska
2623/24,
Košice 1, 040
01

Slovakia

5,32

19.12.1
8

0,00

5,32 0,00 e-predaj 20086212

26.7.2
019

300

Martin Jánošov

Velčice 321,
Slovakia
Velcice, 95171

4,99

04.07.1
8

0,00

4,99 4,99 e-predaj 18440430

26.7.2
019

301

Martin Misovic

Kamence
1158/822,
Cachtice,
91621

4,99

26.02.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19140389

26.7.2
019

302

martin slaninka

VOLGOGRAD
SKA 177/1,
Slovakia
Michalovce,
071 01

29,9 26.01.1
8
7

0,00

29,98 29,98 e-predaj 17360129

26.7.2
019

303

Martin
Turanovic

Vodarenska 25,
Brestovany,
Slovakia
91927

58,9 18.03.1
9
9

0,00

58,99 58,99 e-predaj 19360331

26.7.2
019

304

Martina
Andrašová

Renčišov 30,
Slovakia
Rencišov, 8263

09.04.1
54,9
9
9

0,00

305

Martina
Harčarikova

Jarna 26,
Poproc, 4424

Slovakia

16,0 14.09.1
0
6

0,00

306

Martina Hiršová

Námestie
Slobody 16,
Bratislava,
81106

Slovakia

10.04.1
29,9
9
9

0,00

-29,99 0,00 e-predaj 1900441

26.7.2
019

307

Martina
Hulejová

J.horvátha
903/36,
Kremnica,
96701

Slovakia

20.06.1
12,2
8
6

0,00

-12,26 0,00 e-predaj 18140827

26.7.2
019

308

Martina
Rudžíková

Lomné 77,
Lomné, 9033

Slovakia

6,85

24.12.1
8

0,00

6,85 6,85 e-predaj 20086674

26.7.2
019

309

Martina
Voštinárová

Eisnerova 38,
Bratislava,
84107

Slovakia

22,9 08.04.1
7
9

0,00

22,97 22,97 e-predaj 19003148

26.7.2
019

298

Slovakia

-54,99 0,00 e-predaj 1900437

16,00 16,00 e-predaj 16101894

26.7.2
019

26.7.2
019
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310

Martina
Zvončeková

Pažického
412/12,
Slovakia
Myjava, 90701

1,00

20.02.1
8

0,00

1,00 1,00 e-predaj 18410385

311

matej kolesar

ludova 18,
Slovakia
Trnava, 91701

4,99

11.01.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 16301687

312

Matus
Porochnavy

Dr.lescaka 16,
Velký Šariš,
Slovakia
8221

94,9 12.12.1
5
8

0,00

94,95 94,95 e-predaj 180012005

313

Matúš Mlej

Dialničná Cesta
24, Senec,
Slovakia
90301

39,9 23.01.1
9
8

0,00

39,99 39,99 e-predaj 18000654

314

Mgr.juraj
Boženík

Trnovec Nad
Váhom Č.303,
Slovakia
Trnovec nad
Váhom, 92571

1,00

20.02.1
8

0,00

1,00 1,00 e-predaj 18410386

315

Michaela
Cenigová

Spišské
námestie 4,
Košice, 4012

Slovakia

4,99

18.02.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19420108

316

Michaela
Cenigová

Spišské
námestie 4,
Košice, 4012

Slovakia

1,95

25.12.1
8

0,00

1,95 1,95 e-predaj 20086910

317

Michaela
Cenigová

Spišské
námestie 4,
Košice, 4012

Slovakia

0,98

24.12.1
8

0,00

0,98 0,98 e-predaj 200869101

318

Michaela
Cenigová

Spišské
námestie 4,
Košice, 4012

Slovakia

0,98

25.12.1
8

0,00

0,98 0,98 e-predaj 200869102

319

Michaela
Danyiova

Sládkovičova
11, Bratislava, Slovakia
81107

129, 02.10.1
97
7

0,00

320

Michaela
Danyiova

Sládkovičova
11, Bratislava, Slovakia
81107

-9,99

20.10.1
7

0,00

321

Michaela
Hanzelova

Skolska 90,
Trstené pri
Slovakia
Hornáde, 4411

23.01.1
16,9
9
8

0,00

322

Michaela
Jarabkova

predmier 139,
Slovakia
Turzovka, 2354

4,99

27.12.1
7

0,00

129,97

119,9
e-predaj 17191022
8

-9,99 0,00 e-predaj 17191086

-16,98 0,00 e-predaj 1900052

4,99 4,99 e-predaj 17380660
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26.7.2
67
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323

Michaela
Kodayová

Hviezdoslavov
č.46,
Slovakia
Hviezdoslavov,
930 41

39,9 20.12.1
9
7

0,00

324

Michaela
Kozáčková

Horná Breznica
180, Lednické Slovakia
Rovne, 2061

10.04.1
19,9
9
9

0,00

-19,99 0,00 e-predaj 1900445

26.7.2
019

325

Michaela
Kozáčková

Horná Breznica
180, Lednické Slovakia
Rovne, 2061

10.04.1
19,9
9
9

0,00

-19,99 0,00 e-predaj 1900451

26.7.2
019

326

Michaela
Kozáčková

Horná Breznica
180, Lednické Slovakia
Rovne, 2061

10.04.1
17,9
9
9

0,00

-17,99 0,00 e-predaj 1900452

26.7.2
019

327

Michaela
Madliaková

Liptovské
Revúce 335,
Ružomberok,
3474

Slovakia

10,0 02.01.1
0
7

0,00

328

Michaela
Mičková

Partizánska
1282/15,
Dubnica nad
Váhom, 1841

Slovakia

4,99

28.12.1
8

0,00

329

Michaela
Szabová

Na hrádzi 24A,
Bratislava, 851 Slovakia
10

51,9 26.02.1
8
9

0,00

51,98 51,98 e-predaj 19430262

26.7.2
019

330

Michal Čoltko

Letná 32,
Slovakia
Rožnava, 4801

20.02.1
48,0
9
0

0,00

-48,00 0,00 e-predaj 19240130

26.7.2
019

331

Michal Franek

Cd686,
Kysucký
Lieskovec,
2334

Slovakia

27,7 02.02.1
3
8

0,00

27,73 27,73 e-predaj 18001227

26.7.2
019

Michal Gabčo

Komenského
499/2,
Liptovský
Hrádok, 3301

Slovakia

5,95

11.12.1
8

0,00

5,95 0,00 e-predaj 18111089

26.7.2
019

333

Michal Gabčo

Komenského
499/2,
Liptovský
Hrádok, 3301

Slovakia

-7,14

11.03.1
9

0,00

-7,14 0,00 e-predaj 19420177

26.7.2
019

334

Michal Gatial

Družstevná
589/32, Koš,
97241

Slovakia

279, 09.07.1
99
8

0,00

279,9
e-predaj 18006454
9

26.7.2
019

332

39,99 0,00 e-predaj 17330381

10,00 10,00 e-predaj 16361601

4,99 4,99 e-predaj 180012712

279,99

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
019
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335

Michal
Jamriska

Magocovska
1301/48,
ZILINA, 1001

336

Michal
Jamriska

Magocovska
1301/48,
ZILINA, 1001

Slovakia

6,43

27.12.1
7

0,00

337

Michal
Koflanovič

Štúrova 7,
Michalovce,
7101

Slovakia

100, 27.04.1
01
8

0,00

100,01

100,0
e-predaj 18004692
1

26.7.2
019

338

Michal
Koflanovič

Štúrova 7,
Michalovce,
7101

Slovakia

319, 27.04.1
99
8

0,00

319,99

319,9
e-predaj 18004693
9

26.7.2
019

339

Michal Sajgal

cesta
Osloboditelov
75, Brezno,
977 03

Slovakia

99,9 23.12.1
9
5

0,00

99,99 99,99 e-predaj 150010185

26.7.2
019

340

Michal Varga

Repná 52,
Košice, 4013

Slovakia

24,9 08.04.1
8
9

0,00

24,98 24,98 e-predaj 19003145

26.7.2
019

341

Michal
Veselský

Karpatské
Nám. 13,
Bratislava,
83106

Slovakia

34,9 27.06.1
8
7

0,00

34,98 34,98 e-predaj 17450134

26.7.2
019

342

Michala
Kozakova

Haanova 44,
Bratislava,
85104

Slovakia

7,49

13.04.1
7

0,00

7,49 7,49 e-predaj 17002696

26.7.2
019

343

Milan Ilcik

Skliarovo 260,
Slovakia
Detva, 96212

74,9 29.08.1
9
8

0,00

74,99 74,99 e-predaj 18150782

26.7.2
019

344

milan lenče

školske
namestie
398/4,
Rohožník,
94131

Slovakia

449, 23.06.1
99
8

0,00

449,99

449,9
e-predaj 18120694
9

26.7.2
019

345

Milan Ondič

Dlhá 3, Nitra,
94901

Slovakia

10.04.1
36,5
9
5

0,00

-36,55 0,00 e-predaj 1900454

346

Milan Ondráš

Kpt Jaroša 11,
BANSKa
Slovakia
BYSTRICA,
97411

79,9 09.02.1
9
7

0,00

Miluša

zakvašov
2762/206,

Slovakia

1,19

27.12.1
7

0,00

1,19 1,19 e-predaj 170010401

26.7.2
019

6,43 6,43 e-predaj 17330406

26.7.2
019

69,9 04.12.1

79,99 79,99 e-predaj 17001064

26.7.2
019

26.7.2
019

26.7.2
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Miluša
Kollárová

348

Miriam
Drahovská

349

Konkurzy a reštrukturalizácie

2762/206,
Slovakia
Povazska
Bystrica, 1701

Deň vydania: 19.11.2019

69,9 04.12.1
9
6

0,00

69,99 69,99 e-predaj 16102609

Hliníkova
1335/14,
Slovakia
Moravyny nad
Váhom, 92221

11.10.1
21,9
8
3

0,00

-21,93 0,00 e-predaj 18431005

Miriam
Husáková

Zapotok 12,
Šenkvice,
90081

Slovakia

8,99

30.09.1
8

0,00

8,99 8,99 e-predaj 18241145

350

Miriam
Sabovcikova

Podzahradna
9, Tomášov,
90044

Slovakia

49,9 25.07.1
8
7

0,00

49,98 49,98 e-predaj 17101543

351

Miriama
Rusnáková

Hýľov 125,
Košice - okolie, Slovakia
4412

20.12.1
8

0,00

5,00 5,00 e-predaj 20086298

352

Kotrčiná Lúčka
Mirka Novotná 87, Gbelany,
Slovakia
1302

20.02.1
10,0
9
0

0,00

-10,00 0,00 e-predaj 19240128

353

Miroslav Hanes

Imatra 15,
Slovakia
Zvolen, 96001

389, 21.12.1
98
7

0,00

389,98

354

Miroslav
Chromiak

M.R.Štefánika
100, Trenčín, Slovakia
911 01

4,99

21.01.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19140058

355

Miroslav
Kaščák

Prostějovská
41, Prešov,
8001

Slovakia

22,9 11.07.1
9
7

0,00

22,99 22,99 e-predaj 17190853

356

Miroslav
Kobulnický

Kláštorská,
Slovakia
Bardejov, 8501

10.04.1
54,9
9
9

0,00

357

K Horoměřicům
Czech
Miroslav Šálek 1184/43, Praha
Republic
6, 16500

89,9 10.03.1
8
6

0,00

89,98 89,98 e-predaj 16310082

358

Miroslava
Herbertová

Lipová 466/5,
Mokrance,
4501

Slovakia

49,9 18.01.1
9
9

0,00

49,99 21,43 e-predaj 19000272

359

Miroslava
Herbertová

Lipová 466/5,
Mokrance,
4501

Slovakia

18.01.1
28,5
9
6

0,00

5,00

389,9
e-predaj 17041152
8

-54,99 0,00 e-predaj 1900439

-28,56 0,00 e-predaj 1900049
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360

MJH, s.r.o.

Šmidkeho
4647553 416, 19.12.1
1445/2, Zvolen, Slovakia
2
90
8
96001

0,00

416,90

416,9
e-predaj 20180050
0

26.7.2
019

361

MJH, s.r.o.

Šmidkeho
4647553 107, 14.01.1
1445/2, Zvolen, Slovakia
2
98
9
96001

0,00

107,98

107,9
e-predaj 20180056
8

26.7.2
019

362

MJH, s.r.o.

Šmidkeho
4647553 39,9 21.02.1
1445/2, Zvolen, Slovakia
2
9
9
96001

0,00

39,99 39,99 e-predaj 20190007

26.7.2
019

363

MJH, s.r.o.

Šmidkeho
4647553 105, 25.03.1
1445/2, Zvolen, Slovakia
2
98
9
96001

0,00

105,98

105,9
e-predaj 20190012
8

26.7.2
019

364

Monika
Besedová

Štefana
Nahalku 8,
Martin, 3601

Slovakia

18.01.1
79,9
8
9

0,00

-79,99 0,00 e-predaj 18360020

26.7.2
019

365

Monika
Malecova

Hlavná 328,
Spišský
Slovakia
Štiavnik, 5914

22,9 14.01.1
9
9

0,00

366

Monika
Malecova

Hlavná 328,
Spišský
Slovakia
Štiavnik, 5914

155, 11.01.1
00
9

0,00

155,00

155,0
e-predaj 18401105
0

26.7.2
019

367

Monika
Malecova

Hlavná 328,
Spišský
Slovakia
Štiavnik, 5914

215, 16.01.1
00
9

0,00

215,00

215,0
e-predaj 19310005
0

26.7.2
019

368

Monika
Srncova

A. Mraza 2,
Bratislava,
82103

Slovakia

49,9 22.12.1
8
6

0,00

49,98 49,98 e-predaj 16320739

26.7.2
019

369

Monika
Tatarkova

Okulka 8,
Vranov nad
Topľou, 9301

Slovakia

10.04.1
58,9
9
9

0,00

-58,99 0,00 e-predaj 1900443

26.7.2
019

370

Monika
Tatarkova

Okulka 8,
Vranov nad
Topľou, 9301

Slovakia

-9,89

10.04.1
9

0,00

-9,89 0,00 e-predaj 1900444

26.7.2
019

371

Monika
Tatarkova

Okulka 8,
Vranov nad
Topľou, 9301

Slovakia

10.04.1
12,3
9
9

0,00

-12,39 0,00 e-predaj 1900447

26.7.2
019

22,99 22,99 e-predaj 180013394

26.7.2
019
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372

Monika
Tatarkova

Okulka 8,
Vranov nad
Topľou, 9301

Slovakia

10.04.1
16,9
9
9

0,00

-16,99 0,00 e-predaj 1900448

373

Monika
Tatarkova

Okulka 8,
Vranov nad
Topľou, 9301

Slovakia

10.04.1
38,9
9
9

0,00

-38,99 0,00 e-predaj 1900449

374

Monika
Uheríková

Gessayova 41,
Bratislava,
Slovakia
85103

-8,96

10.01.1
9

0,00

-8,96 0,00 e-predaj 18103346

375

Monika
Vozárová

Na Vŕšku 447,
Bohdanovce
Slovakia
nad Trnavou,
91909

9,99

07.12.1
8

0,00

9,99 9,99 e-predaj 18011270

376

na kracinach,
natalia durkova Marianka,
90033

Slovakia

39,9 29.11.1
9
7

0,00

39,99 39,99 e-predaj 17008316

377

Natália
Dzurňáková

číslo domu
451, Križovany
nad
Slovakia
Dudváhom,
919 24

15,9 30.09.1
9
6

0,00

15,99 15,99 e-predaj 16005587

378

neznáma platba

(prázdn
e)

54,6
0

0,00

Slovakia

2,58

24.12.1
8

0,00

2,58 2,58 e-predaj 20086996

-54,60 0,00 e-predaj

379

Nora Ferejová

Medzihorská
146/43,
Cachtice,
91621

380

Olga
Demčuková

Martina Granca
Č.1, Bratislava, Slovakia
84102

-4,99

29.12.1
7

0,00

-4,99 0,00 e-predaj 17141249

381

Oľga
Kubandová

Hviezdoslavova
80, Závadka
Slovakia
nad Hronom,
97667

01.04.1
14,9
9
8

0,00

-14,98 0,00 e-predaj 19450264

382

Levočska 58,
Olga Rutkovska Stará Lubovna, Slovakia
6401

54,9 09.04.1
9
9

0,00

54,99 54,99 e-predaj 19003161

383

Ondrej Jaďuď

3,99

16.01.1
8

0,00

3,99 3,99 e-predaj 18080002

4,99

01.09.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 17005252

384

Snp 52, Šahy,
Slovakia
93601

Sv. Cyrila A
Paeddr. Lenka Metoda 71,
Puciová
Nový Ruskov,

Slovakia
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26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
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ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
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7501

385

Patrícia Jursová

Agátová 145, -Slovakia
-, 90083

-9,99

04.04.1
8

0,00

-9,99 0,00 e-predaj 1800452

26.7.2
019

386

Patrícia
Liščinská

Potocna 1528,
Slovakia
Rovinka, 90041

16,9 11.12.1
8
7

0,00

16,98 16,98 e-predaj 17008989

26.7.2
019

387

Patrik Lukáč

Vážska 358/4,
Slovakia
Martin, 036 01

200, 07.05.1
00
8

0,00

200,0
e-predaj 18220794
0

26.7.2
019

388

Patrik Urík

30.aprila 285-5,
Rajecké
Slovakia
Teplice, 1313

-3,99

12.01.1
8

0,00

-3,99 0,00 e-predaj 1701014

26.7.2
019

389

Paulína
Janíková

Jesenského
1049/20,
Malacky, 901
01

Slovakia

14,8 02.09.1
0
6

0,00

14,80 14,80 e-predaj 16004791

26.7.2
019

390

Pavel Barcin

Hrabinska
799/12,
Sucany, 3852

Slovakia

379, 27.11.1
99
8

0,00

379,99

379,9
e-predaj 18431154
9

26.7.2
019

391

Pavel Skypala

Susany 303,
Hrnciarske
Zalužany,
98012

Slovakia

329, 23.05.1
94
8

0,00

329,94

329,9
e-predaj 18005331
4

26.7.2
019

392

Pavlína
Timčová

Snp 86,
Slovakia
Trebišov, 7501

49,9 20.02.1
9
9

0,00

49,99 49,99 e-predaj 19001745

26.7.2
019

393

Pavol Kozák

Starý rad 331,
Slovakia
Mošovce, 3821

429, 10.08.1
99
8

0,00

429,9
e-predaj 18470768
9

26.7.2
019

394

Pavol Kozák

Starý rad 331,
Slovakia
Mošovce, 3821

54,9 21.02.1
9
9

0,00

54,99 54,99 e-predaj 19360202

26.7.2
019

395

Pavol Leško

Blatná na
Ostrove 303,
Slovakia
Blatná na
Ostrove, 93032

0,74

26.12.1
8

0,00

396

Pavol Varga

Rovnianková 6,
Bratislava,
Slovakia
85102

10.04.1
68,9
9
9

0,00

200,00

429,99

0,74 0,74 e-predaj 180012558

-68,99 0,00 e-predaj 1900440

26.7.2
019

26.7.2
019
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397

Peter Andal

Kapušanská
3912/5,
Slovakia
Trebišov, 7501

398

Peter Jerguš

Sln1, Brezno,
97701

Slovakia

89,9 31.01.1
9
9

0,00

89,99 89,99 e-predaj 19260080

26.7.2
019

399

Peter Királ

Horná Streda
156, Horná
Slovakia
Streda, 91624

33,9 03.01.1
9
9

0,00

33,99 33,99 e-predaj 180013194

26.7.2
019

400

Peter Koščák

Šrobárova,
2668/21,
Poprad, 5801

Slovakia

12,0 19.12.1
0
8

0,00

12,00 12,00 e-predaj 200862173

26.7.2
019

401

Peter Koščák

Šrobárova,
2668/21,
Poprad, 5801

Slovakia

9,99

20.12.1
8

0,00

9,99 9,99 e-predaj 200862174

26.7.2
019

402

Peter Mištrík

Limbova 18,
ZILINA, 1007

Slovakia

299, 02.11.1
99
7

0,00

299,99

299,9
e-predaj 17007429
9

26.7.2
019

403

Peter Putyra

čierne 1151,
Cierne, 2313

Slovakia

649, 19.06.1
99
7

0,00

649,99

649,9
e-predaj 17101259
9

26.7.2
019

404

Peter Ruman

Ales a.s.
Družstevná 4,
Liptovský
Mikuláš, 3101

Slovakia

10,0 24.12.1
0
8

0,00

10,00 10,00 e-predaj 20086634

26.7.2
019

405

Peter Šranc

D.
Makovického
5188/32,
Martin, 3601

Slovakia

17.07.1
29,9
8
9

0,00

-29,99 0,00 e-predaj 18450483

26.7.2
019

406

Peter Tamáš

Wuppertálska
21/6, Košice
23, 040 23

Slovakia

12.04.1
58,9
9
9

0,00

-58,99 0,00 e-predaj 1900482

26.7.2
019

Peter Treger

Bajkalska
12985/9,
Bratislava,
83104

Slovakia

04.01.1
29,9
9
5

0,00

-29,95 0,00 e-predaj 18200670

26.7.2
019

Petra
Burianková

Veľký Klíž Časť
Klížske
Hradište 245, Slovakia
Velký Klíž,
95845

12.04.1
89,9
9
9

0,00

-89,99 0,00 e-predaj 1900483

26.7.2
019

407

408

Petra

Tomasikova
50/d,

23,9 07.06.1
8
7

0,00

23,98 23,98 e-predaj 17003568

26.7.2
019

14,9 10.12.1

26.7.2
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409

Petra
Fasiankova

50/d,
Bratislava,
83104

410

Petronela
Poláková

411

Ludanice,
Radoslav Kollár Ludanice,
95611

412

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

Slovakia

14,9 10.12.1
8
8

0,00

14,98 14,98 e-predaj 18071173

Kapitulská
456/42,
Slovakia
Zeleneč pri
Trnave, 919 21

34,9 19.03.1
8
8

0,00

34,98 34,98 e-predaj 18003121

Slovakia

01.08.1
24,0
7
0

0,00

-24,00 0,00 e-predaj 17300756

Rastislav
Senčák

Hrobákova 15,
Bratislava,
Slovakia
85102

04.03.1
58,9
9
9

0,00

-58,99 0,00 e-predaj 19270208

413

Rastislava
Rendlova

Dolná Poruba
205, Dolná
Slovakia
Poruba, 914 44

-5,99

16.01.1
9

0,00

-5,99 0,00 e-predaj 19140011

414

F. Urbánka
REMESPORT,
3635225
01.02.1
1892/6A,
Slovakia
-3,99
s.r.o.
0
9
Púchov, 020 01

0,00

-3,99 0,00 e-predaj 1900113

415

Renata
Gondorová

Horná 8, Šaľa,
Slovakia
92701

0,01

23.03.1
9

0,00

0,01 0,01 e-predaj 19440403

416

Renáta
Turicová

Letná 1, Nižná
Slovakia
Slaná, 4923

1,33

28.01.1
9

0,00

1,33 1,33 e-predaj 19000764

417

Richard Haraszt

Sibírska 34,
Prešov, 8001

Slovakia

59,9 23.01.1
9
8

0,00

59,99 59,99 e-predaj 18450024

418

Richard Hríb

Madridska 3,
Košice, 4013

Slovakia

139, 08.04.1
95
9

0,00

419

Richard Poloma

Hviezdoslavov
896/6,
Slovakia
Hviezdoslavov,
93041

7,99

09.03.1
8

0,00

7,99 7,99 e-predaj 18370259

420

Pivnicny Rad
Richard Sandor 10, Lučenec,
98401

Slovakia

4,99

08.03.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19470287

421

Róbert Kršák

šPORTOVá
2070/29, Nové
Slovakia
Mesto nad
Váhom, 915 01

1,15

25.12.1
8

0,00

1,15 1,15 e-predaj 20086993

139,95

139,9
e-predaj 19003140
5
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422

Róbert Kršák

šPORTOVá
2070/29, Nové
Slovakia
Mesto nad
Váhom, 915 01

0,12

24.12.1
8

0,00

0,12 0,12 e-predaj 200869931

26.7.2
019

423

Róbert Varga

Nad lúčkami
55, Bratislava, Slovakia
84105

7,99

23.01.1
8

0,00

7,99 7,99 e-predaj 18270043

26.7.2
019

424

Roland Perrot

Hviezdoslavova
26 - Cukráreň
Slovakia
Fedita, Zvolen,
96001

99,9 13.04.1
9
7

0,00

99,99 99,99 e-predaj 17140223

26.7.2
019

425

Roman Kuka

Milosrdenstva
28, Košice,
4001

3,00

25.08.1
6

0,00

3,00 3,00 e-predaj 16200304

26.7.2
019

426

Kotrčiná Lúčka
Roman Mikolaj 70, Gbelany,
Slovakia
1302

-9,99

02.08.1
7

0,00

-9,99 0,00 e-predaj 17300753

26.7.2
019

427

Roman
Podhradský

Červený
Kameň, Cásta, Slovakia
90089

4,99

27.01.1
9

0,00

4,99 4,99 e-predaj 19120089

26.7.2
019

428

Roman
Skukálek

Považská
Bystrica 2555,
P.o.box 100,
Slovakia
Povazska
Bystrica, 1701

9,99

16.12.1
7

0,00

9,99 9,99 e-predaj 17310437

26.7.2
019

429

Golianová 10,
BANSKa
Roman Takacs
BYSTRICA,
97401

Slovakia

12.04.1
49,9
9
9

0,00

-49,99 0,00 e-predaj 1900477

26.7.2
019

430

Rtd
Szokolayova

Kukučinová 34,
Bratislava,
Slovakia
83103

13.11.1
19,9
7
9

0,00

-19,99 0,00 e-predaj 17260501

26.7.2
019

431

Sara Laskovska

Jana Kostru 7,
Slovakia
Lubotice, 8006

12,9 04.01.1
9
9

0,00

12,99 12,99 e-predaj 18441010

26.7.2
019

432

Saša Bečková

Partizanska6,
Šaľa, 92701

Slovakia

4,99

27.12.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 17380657

26.7.2
019

433

Sidónia
Kötelešová

Inovecká, 18,
BANSKa
BYSTRICA,
974 11

Slovakia

23,9 12.10.1
7
6

0,00

23,97 23,97 e-predaj 16080287

26.7.2
019

Slovakia
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434

Silvia Pulišová

Izabely
Textorisovej
4401/17,
Martin, 3601

Slovakia

69,9 12.12.1
9
6

0,00

69,99 69,99 e-predaj 16130852

435

Simona
Cibulková

Komenského
214/2,
Hlohovec,
92001

Slovakia

28,9 04.01.1
8
8

0,00

28,98 28,98 e-predaj 17230574

436

Simona
Kolesárova

P.J.Šafárika
246, Nižná
Slaná, 4923

Slovakia

17,9 05.01.1
8
7

0,00

17,98 17,98 e-predaj 16192105

437

Simona
Šeptáková

Mojtín 343,
Mojtín, 2072

Slovakia

12.10.1
23,9
7
7

0,00

-23,97 0,00 e-predaj 17240639

438

Slavomír
Konečný

Hlboké 230,
Bytca, 1401

Slovakia

49,9 11.12.1
9
7

0,00

49,99 49,99 e-predaj 17009003

439

Slavomír
Krajňák

Severná 23,
Moldava nad
Bodvou, 4501

Slovakia

189, 13.02.1
99
9

0,00

189,99

189,9
e-predaj 19001541
9

440

Slavomír
Krajňák

Severná 23,
Moldava nad
Bodvou, 4501

Slovakia

129, 13.02.1
99
9

0,00

129,99

129,9
e-predaj 19310122
9

441

Slavomira
Michnicova
Kostrova

vysoka
n.kys.231,
Slovakia
Vysoká nad
Kysucou, 2355

0,95

24.12.1
8

0,00

442

Slovenska
Asociacia
Boccie
Slovenska
Asociacia
Boccie

Štefana
Moyzesa
57/4304,
Lučenec,
98401

Slovakia

11,9 13.01.1
9
8

0,00

11,99 11,99 e-predaj 17450475

443

SPOLU o.z.

Gessayova
2499/41,
Bratislava mestská časť
Petržalka,
85103

Slovakia

5052903
28.12.1
8,96
0
8

0,00

8,96 8,96 e-predaj 18103261

444

Stanislav
Matúšek

Továrenská
791, Kúty,
90801

Slovakia

1,00

10.12.1
8

0,00

1,00 1,00 e-predaj 18440908

445

Stanislav
Šmelko

Nová 846,
Slovakia
Dobšiná, 4925

12,7 31.05.1
8
7

0,00

12,78 12,78 e-predaj 17380236

Stanislava

Na Vtacniku
25, Bratislava, Slovakia

1,00

0,00

1,00 1,00 e-predaj 19003034

446

26.03.1

0,95 0,95 e-predaj 200866141
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Imrichova

25, Bratislava, Slovakia
83101

1,00

447

Stanislava
Imrichova

Na Vtacniku
25, Bratislava, Slovakia
83101

12.04.1
59,9
9
9

0,00

-59,99 0,00 e-predaj 1900490

26.7.2
019

448

Stefan Zajac

liptovska3187/3
3, popradSlovakia
velka, 5801

-5,99

12.04.1
9

0,00

-5,99 0,00 e-predaj 1900481

26.7.2
019

449

Stella
Halvoniková

Kalinov 1407,
Krásno nad
Slovakia
Kysucou, 2302

34,9 08.04.1
8
9

0,00

34,98 34,98 e-predaj 19003144

26.7.2
019

Štefan Bauer

Tatranská
301/10,
Slovakia
Považská
Bystrica, 1701

30,0 17.07.1
0
6

0,00

30,00 30,00 e-predaj 16240318

26.7.2
019

451

Štefan Bauer

Tatranská
301/10,
Slovakia
Považská
Bystrica, 1701

10,5 16.11.1
8
6

0,00

10,58 10,58 e-predaj 16380856

26.7.2
019

452

Štefan Kočiš

Hlavná 141
Autoservis,
Gelnica, 5601

9,99

16.05.1
7

0,00

9,99 0,00 e-predaj 17080317

26.7.2
019

453

priemyselný
Štefan Mančík areál, Kolárovo, Slovakia
94603

-5,09

07.05.1
7

0,00

-5,09 0,00 e-predaj 17040649

26.7.2
019

454

Tamara
Akimjakova

Bajkalská 6,
Poprad, 5801

Slovakia

33,9 17.07.1
7
8

0,00

33,97 33,97 e-predaj 18450481

26.7.2
019

455

Nám. 1. Mája
Tatiana Bilická 66/21, Senec,
90301

Slovakia

12.04.1
53,8
9
8

0,00

-53,88 0,00 e-predaj 1900476

456

Tatiana
Eliasova

Nsp Litovelska
25, Revúca,
Slovakia
5001

129, 29.01.1
99
9

0,00

129,99

457

Tatiana
Gercenova 4A,
HONETSCHLA Bratislava, 851 Slovakia
GER
01

27.03.1
8

0,00

458

Tomáš Varga

199, 03.08.1
98
8

0,00

450

Slovakia

Bodrocká
102/20,
Slovakia
Zemplínske
Hradište, 7601

7,00

9

0,00

Deň vydania: 19.11.2019

1,00 1,00 e-predaj 19003034

019

26.7.2
019

129,9
e-predaj 19140144
9

26.7.2
019

7,00 7,00 e-predaj 18440058

26.7.2
019

199,9
e-predaj 18007127
8

26.7.2
019

199,98
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Veronika
Dolinska

Fazulova 7,
Bratislava,
81107

460

Veronika
Krescanková

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.11.2019

06.03.1
9

0,00

5,29 5,29 e-predaj 19310222

26.7.2
019

Vagnárska 2,
Slovakia
Brezno, 97701

25.12.1
69,9
8
8

0,00

-69,98 0,00 e-predaj 18142002

26.7.2
019

461

Veronika
Rosinová

Ľ.
Podjavorinskej
Slovakia
6c, Šurany,
94201

39,9 04.01.1
9
8

0,00

39,99 39,99 e-predaj 17310511

26.7.2
019

462

Viera
Belániková

Boncovská
1110, Dlhé
Pole, 1332

Slovakia

3,99

31.01.1
9

0,00

3,99 3,99 e-predaj 19380078

26.7.2
019

463

Viera
Demjanova

ulica 1.maja
149/39,
Sobrance,
7301

Slovakia

-9,99

0,00

-9,99 0,00 e-predaj 19470397

26.7.2
019

464

Viktor Szabó

Dvorská 3/33,
Komárno,
94501

Slovakia

5,00

07.03.1
9

0,00

5,00 5,00 e-predaj 19440272

26.7.2
019

465

Viktor Varga

Mesacna 15,
Komárno,
94501

Slovakia

3,99

16.01.1
9

0,00

3,99 3,99 e-predaj 19120007

26.7.2
019

466

Viktória
Blumentálska
Brettschneidero 7, Bratislava,
vá
811 07

Slovakia

11,0 14.11.1
0
6

0,00

11,00 11,00 e-predaj 16361409

26.7.2
019

467

Viktória
Duláková

Muráň 17,
Murán, 4901

Slovakia

4,99

05.01.1
7

0,00

4,99 4,99 e-predaj 16260479

26.7.2
019

468

Viliam Hutta

Rovná 341/2,
Slovakia
Rovinka, 90041

10.04.1
33,9
9
9

0,00

-33,99 0,00 e-predaj 1900465

26.7.2
019

469

Viliam Hutta

Rovná 341/2,
Slovakia
Rovinka, 90041

10.04.1
147,
9
98

0,00

-147,98 0,00 e-predaj 1900466

26.7.2
019

470

Viliam Hutta

Rovná 341/2,
Slovakia
Rovinka, 90041

10.04.1
48,9
9
9

0,00

-48,99 0,00 e-predaj 1900469

26.7.2
019

Slovakia

5,29

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

236

a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
67
odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §

Obchodný vestník 223/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
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471

Viliam Sotak

Dubčekova,
Trebišoov,
7501

Slovakia

10,0 24.12.1
0
8

0,00

472

Viola Mahutová

SNP, 3885/98,
Slovakia
Trebišov, 7501

180, 29.05.1
00
8

0,00

180,00

473

Mlynska 1347,
Vladimír Balický Vranov nad
Slovakia
Topľou, 9301

27.01.1
49,9
8
9

0,00

-49,99 0,00 e-predaj 18390075

474

Vladimír Beňo

J.Krala 31/11,
Žiar nad
Slovakia
Hronom, 96501

79,9 26.12.1
9
6

0,00

79,99 79,99 e-predaj 16301598

475

Vladimír
Slahučka

Ohradná
398/11,
Liptovský
Mikuláš, 3104

Slovakia

463, 02.01.1
94
9

0,00

463,94

463,9
e-predaj 18011439
4

476

Vladimír
Slahučka

Ohradná
398/11,
Liptovský
Mikuláš, 3104

Slovakia

173, 02.01.1
99
9

0,00

173,99

173,9
e-predaj 18121475
9

477

Vyšný Klátov
Vladimír Varga 121, Košiceokolie, 4412

Slovakia

173, 16.03.1
99
9

0,00

173,99

173,9
e-predaj 19230256
9

478

Vladimíra
Barišová

Drietoma 389,
Drietoma, 913 Slovakia
03

6,00

15.09.1
6

0,00

6,00 6,00 e-predaj 16130666

479

Vladislav Mišík

1.mája 315,
Lúcky, 3482

Slovakia

14,9 27.12.1
9
7

0,00

14,99 14,99 e-predaj 170010332

480

Zdeno Berko

Thk 39,
BANSKa
BYSTRICA,
97404

Slovakia

2,99

18.12.1
8

0,00

2,99 2,99 e-predaj 18261158

481

Zlatica
Zelnikova

Janosikova
15/A, ZILINA,
1001

Slovakia

4,06

23.01.1
8

0,00

4,06 4,06 e-predaj 18000699

482

Zuzana
Cyprichová

U Ihriska 1038,
Slovakia
Cierne, 2313

13,0 03.04.1
0
8

0,00

13,00 13,00 e-predaj 18380344

483

Zuzana
Džubáková

Ľutina 30,
Lutina, 8257

4,67

04.02.1
8

0,00

4,67 4,67 e-predaj 18260079

Slovakia

10,00 10,00 e-predaj 20086654

180,0
e-predaj 18200309
0
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26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
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484

Zuzana
Kušnírová

Vodná 11,
Prešov, 8006

Slovakia

20,9 14.12.1
9
8

0,00

20,99 20,99 e-predaj 18900001

26.7.2
019

485

Zuzana
Kušnírová

Vodná 11,
Prešov, 8006

Slovakia

12,9 30.01.1
9
9

0,00

12,99 12,99 e-predaj 19000996

26.7.2
019

486

Zuzana
Kušnírová

Vodná 11,
Prešov, 8006

Slovakia

2,00

31.01.1
9

0,00

2,00 2,00 e-predaj 19001049

26.7.2
019

487

Zuzana
Kušnírová

Vodná 11,
Prešov, 8006

Slovakia

1,00

31.01.1
9

0,00

1,00 1,00 e-predaj 19400079

26.7.2
019

488

Kremelska 224,
Zuzana Liskova Bratislava,
Slovakia
84110

21.03.1
32,9
9
8

0,00

-32,98 0,00 e-predaj 19110253

26.7.2
019

489

Zuzana
Lobotková

Kožušnícka
87/11, Trnčín,
91105

Slovakia

34,9 13.11.1
9
7

0,00

34,99 34,99 e-predaj 17301428

26.7.2
019

490

Zuzana
Petrovičová

Geologická 1A,
Bratislava,
Slovakia
82106

24,9 08.11.1
9
6

0,00

24,99 24,99 e-predaj 16301275

26.7.2
019

491

Zuzana
Rumanová

Za Kaštieľom
3/60, Smižany, Slovakia
053 11

34,9 09.04.1
9
8

0,00

34,99 34,99 e-predaj 18350338

26.7.2
019

492

Zuzana
Slováková

Duklianska 22,
Velký Krtíš,
Slovakia
99001

04.04.1
23,0
9
0

0,00

493

Zuzana
Stanova

Tomášikova
5/A, Bratislava, Slovakia
82101

34,9 20.12.1
9
6

0,00

494

Zuzana
Špiláková

Slnečná 62,
Bobrov, 2942

109, 08.04.1
98
9

0,00

495

Zuzana Tichá

Dobšinského
18/31, ZILINA, Slovakia
1008

19.03.1
9

0,00

Slovakia

0,89

-23,00 0,00 e-predaj 1900425

26.7.2
019

34,99 34,99 e-predaj 16008476

26.7.2
019

109,9
e-predaj 19003136
8

26.7.2
019

0,89 0,89 e-predaj 19002891

26.7.2
019

109,98
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496

Zuzana
Vachová

Fedinova 16/a,
Bratislava,
Slovakia
85101

497

Zuzana
Vaščáková

Levočská 67,
Prešov, 8004

498

Zahumnica438/
Zuzana Volfova 63, Lokca,
Slovakia
2951

499

Zuzana
Vörösová

24.01.1
8

0,00

4,00 4,00 e-predaj 18000761

26.7.2
019

500

Galvaniho
4
Adidas
15/A,
3573973
31.12.1
Slovakia
708,
Slovakia, s.r.o. Bratislava, 821
8
7
84
04

0,00

zaplaten
4
á záloha
4 708,84 708,8
31723420
tovar,slu
4
žny

26.7.2
019

501

No.9 Chi
Fine Hill (Hong
Cheong Rd.,
Kong) Limited
Hong Kong,

502

Freeway
Trading Co.

503

Družstevná
1535/45,
Mocenok,
95131

Slovakia

Slovakia

3,99

12.01.1
7

0,00

3,99 3,99 e-predaj 16330326

26.7.2
019

4,99

04.04.1
8

0,00

4,99 4,99 e-predaj 18003869

26.7.2
019

-2,99

23.04.1
8

0,00

4,00

-2,99 0,00 e-predaj 1800586

zaplaten
á záloha
27,98 0,00
PI13057
tovar,slu
žny

26.7.2
019

2222

27,9 04.10.1
8
3

Flat/Rm E
Hong
Champion Bldg
Kong,
287, Honk
(China)
Kong,

1928

3
17.04.1
584,
8
96

0,00

zaplaten
3
á záloha 2018EXISPOR 26.7.2
3 584,96 584,9
tovar,slu T-001
019
6
žny

FRILL TEX

House no-162,
Banglad
Road no-01,
esh
Dhaka,

123

15
09.08.1
446,
8
66

0,00

zaplaten
15
15
á záloha FT/EXS/WT/18 26.7.2
446,6
446,66
tovar,slu /02
019
6
žny

504

FRILL TEX

House no-162,
Banglad
Road no-01,
esh
Dhaka,

123

15
22.08.1
622,
8
92

0,00

zaplaten
15
15
á záloha FT/EXS26.7.2
622,9
622,92
tovar,slu 2017/07, FT/E 019
2
žny

505

GLOBAL
TIMES
LIMITED

Room 305,
Hong
3
Kinox Centre 9
2622259
26.01.1
Kong,
715,
Hung to Road,
7
8
(China)
11
Honk Kong,

506

Hangzhou Zelo
Apparel Co.,
, HANGZHOU, China
Ltd.

507

Hangzhou Zelo
Apparel Co.,
, HANGZHOU, China
Ltd.

IN-TIME

China

0,00

26.7.2
019

0,00

zaplaten
3
á záloha
3 715,11 715,1
GTI 18050
tovar,slu
1
žny

26.7.2
019

7
8821830
01.01.1
802,
2
3
44

0,00

zaplaten
á záloha
7 802,44 0,00
080025
tovar,slu
žny

26.7.2
019

8821830 756, 01.01.1
2
64
3

0,00

Absalonsvej 2, Denmar 3580710

6

14.03.1

756,64 0,00

zaplaten
á záloha
PI80025
tovar,slu
žny

zaplaten
á záloha

26.7.2
019

26.7.2
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SPORT
GROUP ApS

Absalonsvej 2, Denmar 3580710
14.03.1
003,
Herning, 7400 k
1
8
00

0,00

509

KASTNER
sottware s.r.o.

Třebízského
508, Praha,
10100

Czech 2559116 213, 23.10.1
Republic
9
00
8

0,00

510

NINGBO
JINGYUAN
TRADE CO.,
LTD

Plastic cCity,
YUYAO,
ZHEJIANG,

China

0574

6
28.09.1
625,
8
27

0,00

511

NINGBO
JINGYUAN
TRADE CO.,
LTD

Plastic cCity,
YUYAO,
ZHEJIANG,

China

0574

4
28.09.1
808,
8
31

0,00

512

P.H.-U.
KARAT,
Przemyslaw
Wardyn

Boleslawa
Krzywoustego
Poland
7/7, Szczecin,
70-244

1
8510303
18.03.1
500,
235
6
00

0,00

513

Sansda
QUANZHOU
Building,
SHATETECH
Jiangtou
SHOES
production
TRADING CO.
area, Fujian,

1
8659585
25.01.1
413,
16
9
30

0,00

514

SRC

4034477 486, 08.04.1
4
90
4

0,00

515

148
Suqian Shetex ZHONGSHAN
Imp.& Exp. Co. SOUTH ROAD, China
Ltd.
Nanjing,
210029

4871644 309, 29.05.1
3
85
7

0,00

516

Trade Easy
Sports

Herman
Olijslagerstraat
7
Netherla 0917857
20.12.1
14,
581,
nds
6
7
Lichtenvoorde,
00
7132 CP

0,00

517

1
Tua-Ha Textiles Kabirpur,
Banglad 0864020
03.09.1
730,
Ltd
Savar, Dhaka, esh
68
8
71

0,00

518

Opatovská
3
3621668
28.03.1
ATRIA co. s.r.o. cesta 10,
Slovakia
800,
2
9
Košice, 04001
00

0,00

519

FCC Trnava,
s.r.o.

Priemyselná 5,
3144969 400, 22.02.1
Trnava 1, 917 Slovakia
7
00
7
01

0,00

520

FCC Trnava,
s.r.o.

Priemyselná 5,
3144969 400, 15.02.1
Trnava 1, 917 Slovakia
7
00
7
01

0,00

508

China

E. Plater 28,
Warszawa, 02- Poland
673

Deň vydania: 19.11.2019

26.7.2
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1
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á záloha
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486,90 0,00
5/2014
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ustanov
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309,8 á záloha
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309,85
2018AW-01
5
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7
á záloha
26.7.2
67
7 581,00 581,0
I02347
tovar,slu
019 odsek 1
0
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písmeno
a) ZKR
ustanov
zaplaten
enie §
1
á záloha THTL/083/201 26.7.2
67
1 730,71 730,7
tovar,slu 8
019 odsek 1
1
žny
písmeno
a) ZKR
ustanov
zaplaten
enie §
á záloha
26.7.2
67
3 800,00 0,00
19ZF0003
nájom
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400,0 á záloha
26.7.2
67
400,00
10869
0
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enie §
400,0 á záloha
26.7.2
67
400,00
15022016
0
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6 003,00 0,00
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tovar,slu
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0,00

zaplaten
2
á záloha
2 233,00 233,0
190800003
tovar,slu
0
žny

26.7.2
019

0,00

zaplaten
1
á záloha
1 133,00 133,0
70180083
tovar,slu
0
žny

26.7.2
019

2
3133352
19.01.1
Slovakia
000,
4
8
00

0,00

zaplaten
2
á záloha
2 000,00 000,0
31723420
tovar,slu
0
žny

26.7.2
019

Slovakia

4386055 60,0 06.11.1
9
0
7

0,00

60,00 60,00

zaplaten
á záloha
170656
tovar,slu
žny

26.7.2
019

Slovakia

4386055 60,0 13.11.1
9
0
8

0,00

60,00 60,00

zaplaten
á záloha
180562
tovar,slu
žny

26.7.2
019

Travelco s.r.o.

Oščadnica
1
1076,
4652869
28.01.1
Slovakia
700,
Ošcadnica, 023
5
9
00
01

0,00

zaplaten
1
á záloha
1 700,00 700,0
Z920190001
tovar,slu
0
žny

26.7.2
019

527

Webglobe Yegon, s.r.o.

Stará
Prievozská 2,
3630644 23,8 28.01.1
Slovakia
Bratislava, 821
4
8
9
09

0,00

zaplaten
á záloha
23,88 23,88
2187145505
tovar,slu
žny

26.7.2
019

528

AGAPE
TREBIŠOV
spol. s r.o.

M.R.Štefánika
4
3659864
28.04.1
3504, Trebišov, Slovakia
200,
0
5
075 01
00

0,00

4 200,00 0,00

cash
depozit 2015014
najom

26.7.2
019

529

Amarila s.r.o.

Grosslingova 4,
5
5033654
05.03.1
Bratislava,
Slovakia
733,
1
9
81109
43

0,00

5 733,43 0,00

cash
depozit 31723420
najom

26.7.2
019

530

Aquario Nové
Zámky

Nitrianska
3684191 323, 21.12.1
111/A, Nové
Slovakia
9
72
8
Zámky, 940 01

0,00

cash
323,7
depozit 31723420
2
najom

26.7.2
019

531

Aquario
Shopping
Center, s.r.o

Miletičova 21,
3587198 82,5 02.06.1
Bratislava 821 Slovakia
9
9
5
08

0,00

cash
82,59 82,59 depozit 31723420
najom

26.7.2
019

532

ARCOLA a.s.

6
Pri Prachárni 4,
3579244
20.12.1
Slovakia
604,
Košice, 04011
2
3
50

0,00

2
cash
6 604,50 116,3 depozit 30013030
6
najom

26.7.2
019

521

Garden SPA
s.r.o.

Nejedlého 23,
Bratislava 10,
84 102

522

ITAL TRADE.
SK s.r.o.

1
Rázusova 1,
3682572
16.10.1
Slovakia
133,
Košice, 040 01
7
8
00

523

MAFRA
Slovakia a.s.

Pribinova 25
P.O.Box 23,
Bratislava,
81311

524

Pricemania
s.r.o.

Karpatská 6,
Bratislava 1,
811 01

525

Pricemania
s.r.o.

Karpatská 6,
Bratislava 1,
811 01

526

Slovakia

2
4718608
17.01.1
233,
9
9
00

323,72
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533

Veľká okružná
2
AUPARK Žilina
4444119
30.12.1
59A, Žilina 1, Slovakia
842,
SC a.s.
3
3
010 01
53

0,00

2
cash
2 842,53 842,5 depozit 31723420
3
najom

534

EUROPA SC
a.s.

Na troskách 25,
32
Banská
3671216
23.10.1
Slovakia
516,
Bystrica 1, 974
7
3
84
01

0,00

25
cash
32
923,9 depozit 31723420
516,84
2
najom

535

Europrojekt
Theta 8 SK,
s.r.o.

Toryská 5,
23
3586121
05.06.1
Košice Západ, Slovakia
370,
5
7
4011
92

0,00

7
cash
23
152,4 depozit 31723420
370,92
2
najom

536

FORESPO
CITY PARK
TRNAVA a.s.

Karloveská 34,
22
5001761
04.01.1
Bratislava 4,
Slovakia
016,
6
7
841 04
67

0,00

22
0,00
016,67

cash
depozit 04012017
najom

537

OC Avenue
s.r.o.

Štefánikova 18,
1
4799925
29.03.1
Humenné, 066 Slovakia
153,
0
9
01
80

0,00

1 153,80 0,00

cash
depozit 31723420
najom

538

OC Slovakia,
s.r.o.

Chrenovská 30,
6
Nitra 3595520
19.09.1
Slovakia
870,
Chrenová,
1
7
73
94901

0,00

6 870,73 0,00

cash
depozit 31723420
najom

539

Stará Ivánska
17
RGB Javorina, cesta 1/386,
4805147
01.12.1
Slovakia
351,
s.r.o.
Bratislava, 821
1
6
32
04

0,00

17
0,00
351,32

540

Pestovateľská
1
Runica
13, Bratislava 3642103
29.01.1
Slovakia
347,
Slovakia, s.r.o. Zlaté Piesky,
1
4
29
821 04

0,00

1 347,29 0,00

cash
depozit 31723420
najom

541

TESCO
STORES SR,
a.s.

Kamenné
7
námestie 1/A,
3132182
17.01.1
Slovakia
200,
Bratislava, 815
8
4
00
61

0,00

7 200,00 0,00

cash
depozit 820103957
najom

542

ZEON, s. r. o.

Tomášikova
1
50/E,
3586510
26.11.1
Slovakia
325,
Bratislava, 831
5
8
90
04

0,00

1
cash
1 325,90 325,9 depozit 31723420
0
najom

543

Veľká okružná
3
AUPARK Žilina
4444119
11.07.1
59A, Žilina 1, Slovakia
000,
SC a.s.
3
8
010 01
00

0,00

3
záloha
3 000,00 000,0
na
999
0
najom

544

Michalská 9,
ZEMPLIN
Bratislava I,
MARKET, s.r.o.
811 03

Slovakia

2
3660067
18.02.1
060,
9
9
28

0,00

2 060,28 0,00

545

Michalská 9,
ZEMPLIN
Bratislava I,
MARKET, s.r.o.

Slovakia

2
3660067
18.02.1
060,
9
9

0,00

2 060,28 0,00

cash
depozit 2016080
najom

záloha
na
20180457
najom

záloha
na
20180501

enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 1
písmeno
a) ZKR
ustanov
enie §
26.7.2
67
019 odsek 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

242

Obchodný vestník 223/2019
MARKET, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
9

811 03

28
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9

019

najom

546

Michalská 9,
ZEMPLIN
Bratislava I,
MARKET, s.r.o.
811 03

Slovakia

2
3660067
18.02.1
060,
9
9
28

0,00

949,8
2

záloha
na
20190012
najom

26.7.2
019

547

Polianky 5,
Alice Company
Bratislava,
SK s.r.o.
84114

Slovakia

3585046 42,4 31.12.2
9
5
018

0,00

42,45 42,45

reklamac
13042018
ie

26.7.2
019

548

Panónska
EUROSPORTS cesta 38/A,
s.r.o.
Bratislava 5,
851 04

Slovakia

1
3570010
31.12.2
978,
6
018
47

0,00

1 978,47 0,00

reklamac
20072018
ie

26.7.2
019

549

Panónska
EUROSPORTS cesta 38/A,
s.r.o.
Bratislava 5,
851 04

Slovakia

3
3570010
31.12.2
700,
6
018
22

0,00

3 700,22 0,00

reklamac
21122018
ie

26.7.2
019

550

Panónska
EUROSPORTS cesta 38/A,
s.r.o.
Bratislava 5,
851 04

Slovakia

1
3570010
31.12.2
911,
6
018
69

0,00

1 911,69 0,00

reklamac
28082018
ie

26.7.2
019

551

LANCASTHUNGARY
KFT.

BOGDÁNI ÚT
8
0109560
31.12.2
1., Budapest, Hungary
745,
0
018
H-1033
77

0,00

8
reklamac
8 745,77 745,7
12102018
ie
7

26.7.2
019

552

Edenred
Slovakia, s. r.
o.

4
Karadžičova 8,
3132869
31.3.20
Slovakia
620,
P.O.BOX 21
5
19
66

0,00

pohľadá
4
vky z
4 620,66 620,6
9
poukážo
6
k

26.7.2
019

553

DOXX, a.s.

Kálov 356 ,
Žilina 010 01

36 399 558, 31.3.20
591 00
19

0,00

pohľadá
558,0 vky z
9
0
poukážo
k

26.7.2
019
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SKI Park
Chlmec, s.r.o.

Opatovská
137
3658368
31.12.2
cesta 14,
Slovakia
578,
5
015
Košice 040 01
00

0,00

poskytnu
tá
9
pôžička

26.7.2
019

Slovakia

2 060,28

558,00
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578,00
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K099108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
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

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v
zmysle 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 oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi
doručené
nasledovné
prihlášky
od
veriteľa:
č.p.: 6714/1 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
99,50,-€
č.p.: 6714/2 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
11,45€
č.p.: 6714/3 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
520,50
€
č.p.: 6714/4 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
16,50 €

K099109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Contineo s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2018 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Contineo, s.r.o. v konkurze, IČO 31 722 016 v zmysle záväzného pokynu
veriteľského výboru z 9. apríla 2019 speňažuje hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty.
Konkurzná podstata sa speňažuje formou ponukového konania. Minimálna výška ponuky v tomto kole, nie je
stanovená. Víťazné ponuky budú predložené veriteľskému výboru, ktorý ich bude schvaľovať. Ponuky je možné
zasielať na adresu správcu konkurznej podstaty, aby boli doručené do 31. januára 2020 10:00 hod. v uzavretých
obálkach označených „Contineo ponukové konanie č.4 - NEOTVÁRAŤ“. Účastník je povinný riadne označiť
súpisovým číslom, každú položku a sumu, ktorú za túto položku ponúka.
Otváranie obálok bude 4. februára 2020 o 11:00.
Ponukové konanie je zverejnené v Obchodnom vestníku pod č.110/2018. v doplnení č.219/2018 vylúčené položky
v obchodnom vestníku č.219/2018
Tieto položky, už boli speňažené v predošlom kole:
č.43
č.49
č.148
č.174
č.139
č.141
č.142
č.3
č.7
č.20
č.26
č.37
č.57
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č.61
č.63
č.67
č.76
č.88
č.109
č.130
č.155
č.158
č.187
č.188

V Košiciach 14. novembra 2019

K099110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Čopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 12/11, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1967
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2013 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Marián
Čopko, nar. 05.02.1967, Poštová 12/11, 076 15 Veľaty, v malom konkurze vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 31K/59/2013, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
konkurznej podstaty podľa ust. § 98 ods. 1 ZKR.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
Podľa ust. § 96 ods. 4 ZKR Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

K099111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/437/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/437/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/437/2019 zo dňa 2. septembra 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar. 05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bartko – LB ELEKTRO, miestom podnikania Stražanská 9127/12, 053
31 Spišská Nová Ves, IČO: 43 510 728, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 13.04.2010, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z vykonaného šetrenia, preskúmania pomerov dlžníka uskutočnených v zmysle ust. § 166i ZKR, ako aj
vychádzajúc zo Zoznamu majetku dlžníka a poskytnutých informácii od dlžníka, ktoré dlžník uviedol na osobnom
stretnutí, správca zistil, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý sa však v konkurze nepodarilo speažiť, a preto
prestal podliehať konkruzu. S poukazom na uvedené nie je možné pokryť náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar. 05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská
Nová Ves sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar.
05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves zrušuje.
V Košiciach, dňa 15. novembra 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K099112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Hidasiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvoničná 209/8, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/89/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/89/2019
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
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Dlžník: Paulína Hidasiová, nar.: 26.03.1978, bytom: Zvoničná 209/8, 044 13 Valaliky
Deň zapísania majetku: 14.09.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

V Košiciach, dňa 12.11.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K099113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Hriňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grajciar 8, 044 57 Grajciar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/465/2019-S-1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/465/2019
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: Lukáš Hriňák, narodený: 30.03.1983, bytom: Grajciar 8, 044 57 Haniska
Deň zapísania majetku: 25.09.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

V Košiciach, dňa 14.11.2019
Mgr. Filip Balla, správca

K099114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/10/2007
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
Ing. Igor Petrovčík, Kpt. Nálepku č.13, 040 01 Košice, IČO 33 594 872
ktorý sa konal dňa 14.11.2019 o 9,00 hod. v kancelárii správcu
/ elektronicky/.

Sp.zn. 9K/10/2007 S 1035-33

Prítomní veritelia:
1. OTP banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
2. KIMAK Peter, Madridská 3, 040 13 Košice v zastúpení správcu Ing. Jana Kollárová, Masarykova 21, 040 01
Košice v konk.konaní č.32OdK/140/2017
3. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

Správca: JUDr. Viera Dobrovolská

PROGRAM: 1. Voľba predsedu veriteľského výboru
2. Informácia správcu o priebehu konkurzného konania.

1.Veriteľský výbor v súvislosti s voľbou predsedu veriteľského výboru prijal toto
Uznesenie:
Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: KIMAK Peter, Madridská 21, 040 01 Košice,
v zastúpení : Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu Peter Kimák, nar.2.1.1972, v konaní vedenom na
Okresnom súde Košice I., č.k. 32OdK/140/2017.

Za prijatie uznesenia hlasovali: OTP banka Slovensko a.s., KIMAK Peter v zastúpení správcom Ing. Jana
Kollárová.
Hlasovania sa zdržal veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s.
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2. Nová správkyňa JUDr. Viera Dobrovolská informovala o tom, že predchádzajúca správkyňa odovzdala
správcovský spis s prílohami dňa 30.10.2019 bez evidencie pohľadávok proti podstate a bez evidencie zrážok
z príjmu úpadcu a konkurzného účtu v banke.
Vyporiadanie BSM bolo ukončené rozsudkom Okresného súdu Košice-okolie dňa 28.5.2019, ktorý
nadobudol právoplatnosť dňa 24.9.2019. Súd prikázal nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva každému
v jednej polovici a taktiež každému z manželov pasíva v ½. Správkyňa objednala zhotovenie znaleckého posudku
na ocenenie nehnuteľnosti, ktorá sa po dohode so spoluvlastníčkou bude speňažovať ako celok a bude sa
podieľať aj na úhrade nákladov dobrovoľnej dražby na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa.
KR PZ v Košiciach doručilo správu dňa 6.11.2019, že úpadca nie je vlastníkom ani držiteľom žiadnych
motorových vozidiel.
Geodetický a kartografický ústav Bratislava doručil dňa 7.11.2019 lustráciu nehnuteľnosti v rozsahu celého
územia SR, kde boli zistené ďalšie nehnuteľnosti úpadcu v k.ú. Dulova Ves, Záborské a Žehňa, ktoré budú
zapísané správcom do konkurznej podstaty a speňažované.
Na základe žiadosti správkyne zo dňa 12.11.2019 bude zamestnávateľ úpadcu vykonávať zrážky z príjmu
úpadcu podľa § 72 ods.2 ZKR a úpadca dobrovoľne súhlasil z iných príjmov odvádzať prísl. časť na konkurzný
účet v OTP banka zriadený novou správkyňou dňa 12.11.2019.
Nakoľko úpadca je zamestnaný, podnikateľská činnosť bola ukončená dňa 14.11.2019, o čom úpadca
predložil správkyni Potvrdenie o ukončení podnikania z.d. 13.11.2019, čím sa vylúčia pohľadávky proti podstate
SP.
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice doručila správcovi dňa 13.11.2019 prehľad ročných príjmov
vykazovaných zamestnávateľmi v obdobi od roku 2007 doteraz . Podľa správy SP, pobočka Košice, úpadca ako
SZČO od roku 2007 nepodával daňové priznania na Daňový úrad.

Zápisnicu vyhotovila správkyňa: JUDr. Viera Dobrovolská

K099115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/436/2018 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/436/2018
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.

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/436/2018 zo dňa 18.10.2018 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Gabriela Bačová, nar.27.7.1985, bytom: Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúca pod
obchodným menom: Gabriela Bačová s miestom podnikania: Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov, IČO 50 889
991 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku so sídlom kancelárie 071 01
Michalovce, ul.J.Kalinčiaka č.6.
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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,
zoznamu záväzkov, informácii veriteľov ako aj osobného vyjadrenia dlžníka , správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle § 167v ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto o z n a m u j e , že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Gabriela Bačová, nar. 27.7.1985, bytom Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov, IČO 50 889
991, sa k o n č í .

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Gabriela
Bačová, nar. 27.7.1985, bytom: Sadová 367/6A, 076 17 Nižný Žipov, IČO 50 889 991, vedený na Okresnom
súde Košice I. pod spis. Zn. 32OdK/436/2018 v súlade s ustan. § 167v ods.1, druhá veta ZKR z r u š u j e
.
Podľa ust.§167v ods.4 ZKR, prvá veta: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.“

JUDr.Viera Dobrovolská, správca
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